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Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 28. listopadu 2019

Přítomni:
Felix Geisler, Milan Hanyš, Radek Holodňák, Jan Horský, Agáta Hrdličková, Jakub Marek, Hedvika
Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Zuzana Terry, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 11
Omluveni:

Pavel Himl, Miloslav Keltner, Magdaléna Voldřichová, Jana Wohlmuth Markupová

CELKEM OMLUVENO: 4
Nepřítomni:
-

Hosté:
Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení), Eva Horáčková (studijní oddělení), Jana Jeníčková
(proděkanka pro doktorská studia), Josef Kružík, Véronique Lowther-Harris (zahraniční

oddělení), Tomáš Mašek (tajemník SKE 1), Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník
fakulty)

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
V 16:05 bylo zahájeno jednání senátu a předseda senátu zároveň zapnul nahrávací zařízení.

Předseda následně představil program zasedání. Oznámil, že místopředsedkyně H. Novotná
navrhla doplnit bod 7) „Diskuse k návrhu restrukturalizace FHS UK“. K návrhu změny

programu nebyly připomínky. Předseda představil nový program zasedání:
1) Schválení navrženého programu jednání

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 19. listopadu
2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)
3) Principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok
2019/2020 (předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková)
1

Katedra kulturní a sociální ekologie

č. j.: UKFHS/325910/2019-7
4) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2018/2019 (předkládá proděkan pro pregraduální studia R. Zika)
5) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 (předkládá tajemník K.
Strnad)
6) Diskuse o principech úsporných a příjmových opatření v souvislosti s
financováním rekonstrukce bývalé menzy 17. listopadu pro potřeby sídla FHS UK
7) Diskuse k návrhu restrukturalizace FHS UK
8) Různé
Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo nepřihlásil a
k návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyzval tedy k přijetí
programu tichým souhlasem.

Program zasedání dne 28. listopadu. 2019 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 19. listopadu
2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Na místě se k zápisu z předchozího zasedání vyjádřila děkanka, která si vyžádala drobné
úpravy v pasáži týkající se rekonstrukce menzy 17. listopadu, zvláště pak povahy
navazujícího investičního záměru. O další technickou změnu požádala senátorka Seligová.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 19. listopadu
2019 s výhradou technických oprav.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

16:25 – odchází senátor J. Horský

3) Principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok
2019/2020 (předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková)
Proděkanka J. Jeníčková představila materiál s poznámkou, že škála výše stipendia je široká,
ale chodí nám málo peněz na to, abychom mohli jít k vyšší hranici. Třináct studentů je

navrženo na vyšší částku 15 000 Kč. Školné zahraničních studentů je nižší než příspěvek od
státu. Od roku 2020/2021 bude ministerstvo měnit postupy pro přerozdělování. Nová
kalkulace je připravená tak, aby nezatížila fakultu a stipendijní fond.
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Senátor M. Hanyš se dotázal, zda to jsou jediné peníze na stipendia na doktorandy.

Proděkanka J. Jeníčková vysvětlila a proděkan T. Holeček blíže ilustroval, že stipendia pro

doktorské studenty jsou v samostatné rozpočtové kapitole, na ostatní studenty se vztahuje
normativ.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal principy přidělení výše doktorských stipendií
na FHS UK pro akademický rok 2019/2020.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2018/2019 (předkládá proděkan pro pregraduální studia R. Zika)
Proděkan R. Zika představil návrh výše stipendia za vynikající studijní výsledky. Navrhuje
udělit stipendium ve výši 27 000 Kč zhruba 140 studentům, z toho více než 90 studentům

bakalářského studia. Současně se připravuje novela Pravidel pro přidělování stipendií na FHS
UK, jež budou projednávána na lednovém zasedání AS FHS UK. V řadě věcí se bude nový
předpis od stávajícího lišit, např. aritmetickým průměrem místo váženého průměru.

Proběhla diskuse o počítání průměru a prospěchu pro výpočet výše stipendií za vynikající
studijní výsledky.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající
studijní výsledky za akademický rok 2018/2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10
Hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 (předkládá tajemník K.
Strnad)
Tajemník K. Strnad přichází s návrhem na rozdělení hospodaření z roku 2018. Výsledek
hospodaření loni byl kladný, ve výši 1 000 Kč, přičemž do FRIM lze převést 511,27 Kč.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal výsledek hospodaření za rok 2018 a

schvaluje, že výsledek hospodaření bude v plné výši 511,27 Kč
převeden do fondu FRIM.
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

16:30 – přichází host T. Mašek

6) Diskuse o principech úsporných a příjmových opatření v souvislosti s
financováním rekonstrukce bývalé menzy 17. listopadu pro potřeby sídla FHS
UK
V diskusi děkanka komentuje jednotlivé ohledy celé kauzy. Ve věci financování referuje o
jednání Ekonomické komise AS UK. S jednáním je spokojená, materiál ke schválení byl

schválen všemi hlasy (jeden se zdržel). Podařilo se doložit, že navýšení nákladů bylo dáno
faktory, jež neměla FHS UK ve své moci ovlivnit. EK AS UK 2si všímá, že nebylo ze strany

univerzity vhodné svěřit administraci takto velkého projektu do rukou fakulty, které k tomu
nemá zázemí, aparát, profesionální pracovníky.

16:39 – přichází senátor J. Horský

Děkanka referuje, že zaznívaly racionální hlasy, které vnímaly, že úsporná opatření jsou pro
fakultu hraniční. Vidí, že fakulta projevila ochotu se finančně vypořádat v maximální možné

míře. Stejně jako z usnesení AS FHS UK je patrný strach z toho, aby finance neohrozily kvalitu
výuky na FHS UK. Byl formulován záměr vytvořit fond, který by sloužil pro podobné případy
do budoucna (analogicky jako fond „Mikuláš“). Řešila se potřeba systémové změny

organizace výstavby na univerzitě – k tomu je svolné vedení univerzity a zvláště menší
fakulty.

Senátor v AS UK za FHS UK J. Kružík doplňuje, že jednání bylo klidné a věcné, text usnesení

zatím nebyl zaslán, ale na základě jednání EK AS UK by mělo mít v podobu „vzetí na vědomí“.
Zítra pravděpodobně bude schváleno na AS UK 3. První část s výčtem důvodů nárůstu

finančních prostředků nikdo nerozporoval. Výsledkem je na jedné straně příslib pomoci se
získáním půjčky k uhrazení víceprací, ale FHS UK tento dluh bude hradit sama.

Děkanka dále komentovala jednání EK AS UK, vyjádřila se k podpoře FHS UK ze strany

rektora UK a k otázce personální odpovědnosti v této kauze. Plná samosprávnost fakult je v
případě fakult malých dvojsečná. Fakulty též nesou plnou zodpovědnost, zatímco velké

2
3

Ekonomická komise Akademického senátu Univerzity Karlovy
Akademický senát Univerzity Karlovy
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fakulty tento problém nemají. Lze uvažovat o centrální správě investic z RUK v případě fakult,
které by o tuto pomoc stály. Nový fond by mohl být zřízen v ak. roce 2020/2021.

Senátor Hanyš kvituje pozitivní zprávy, že se hledá racionální řešení. Pro nás to ale

neznamená úlevu na následující rok, kdy jde hlavně o splátky ve výši 22 mil. Kč, se kterými

jsme nepočítali. Navíc dle mediálních zpráv to vypadá, že nárůst státního rozpočtu na vysoké

školství bude poloviční oproti roku předchozímu.

Děkanka upozorňuje, že o pomoc ze strany MŠMT žádá několik let, jde o možnost využití
částek vracených za „méněpráce“.

Co se týče úspor, požádala děkanka garanty oborů, aby významně omezili dohody, které

podle tajemníka fakulty činí ročně 7,5 mil. Kč z rozpočtu. Je třeba omezit redundantní kurzy
učené externisty, někdy jsou ale externí odborníci nutní z hlediska akreditací. Fakulta v

úsporách musí zohlednit, kdo jsou klíčoví lidé, na kterých fakulta stojí. Je třeba také žádat, aby
se důsledněji naplňovaly pracovní závazky. Senátor J. Horský upozorňuje, že se sice tvrdí, že
nikdo za nic nemůže, ale na druhé straně existuje dokument, na základě kterého má být

podniknut na FHS UK externí personální audit, proti čemuž se ohrazuje. Děkanka říká, že i v
průběhu jednání uváděná možnost nucené správy problém neřeší. Ani nucený správce

nemůže škrtat nad rámec akreditačních povinností.

Místopředsedkyně H. Novotná se ujišťuje, že byl AS UK seznámen i s naším usnesením, jež na
EK AS UK přečetl senátor P. Himl.

17:15 – odchází host T. Mašek

Děkanka vysvětluje plánované kroky k jednání s jednotlivými fakultami o zdrojích financí.
Proběhla diskuse o výši splátek, kolik zbývá splatit v jakém horizontu.

J. Horský by za vhodné považoval zřídit Ekonomickou komisi AS FHS UK, jež by pak dávala

zprávy senátu. Děkanka proti zřízení komise nic nemá. Senátor M. Hanyš upozorňuje, že jde o
zbytečnou instituci vzhledem k velikosti AS FHS UK, informovat se může kterýkoliv senátor
již nyní u tajemníka fakulty. Proběhla další diskuse o fungování takové EK AS FHS UK, v níž
vystoupily zvláště M. Zandlová a H. Novotná.

AS FHS UK se seznámil s vývojem situace s financováním rekonstrukce bývalé menzy 17.
Listopadu a bere informace od děkanky Pětové na vědomí.

7) Diskuse k návrhu restrukturalizace FHS UK
Děkanka představila návrh reorganizace jako záležitost, o které se mluví zhruba deset let, už
za jejího předchůdce. Je nepochybné, že je potřeba. Je potřeba, aby fakulta fungovala lépe a

efektivněji. Nyní funguje s nasazením několika málo lidí. Téma otevřela na setkání učitelské

akademické obce v říjnu, kdy se rozvinula široká debata, která musela být ukončena s tím, že
dále se bude připomínkovat písemný materiál, který je právě teď již k dispozici. Strukturu

reorganizace bude ve výsledku schvalovat senát. Předložené podklady jsou první pracovní
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návrh, teď to je popis toho, co vnímá vedení jako nefunkční. Je možné, že z jiných pozic jsou
vidět jiné nedostatky.

To, co je zásadním problémem, je rozdělení fakulty podle studijních programů. Fakulta je

postavená jako interdisciplinární a stává se, že pokud se na jednotlivá pracoviště (katedry)
přijímají akademičtí pracovníci, dochází k zdvojování kurzů či kompetencí. Je potřeba víc
propojit bakaláře a magistra – personálně i koncepčně. Problém je, že je minimum

studujících, kteří u nás pokračují na magistru. Dalším problémem je vykazování vědecké
činnosti, které se děje po oborech, které neodpovídají našim katedrám, reorganizace by

vykazovanému schématu byla blíže. A konečně jde o koncepční problém dalšího směřování

fakulty. Další problém je, že většina vedoucích pracovníků nefunguje jako vedoucí pracovníci,
např. nepříjemné rozhodnutí o personálních otázkách sami nečiní. Ukončení pracovního

poměru nemůže být věc děkana – děkan jen podepisuje, odpovědnost musí být na garantech.
Místopředsedkyně H. Novotná připomíná, že navrhovala toto téma jako diskusi o tom, jakým

způsobem by reorganizace měla probíhat a procházet senátem. Jde spíš o proces. Obsahově je
to ještě hodně k diskusi a nemá to smysl na senátu otvírat.

Děkanka podotýká, že diskuse je ještě hodně na začátku, probíhá připomínkové řízení do 6.

12., téhož dne je schůzka garantů. Dále vznikne pracovní skupina, kde budou zastoupena
stávající pracoviště a proběhnou schůzky v dalších formátech.

Senátor J. Horský je rovněž názoru, že reorganizace je nutná. Klíč je přizvat k ní garanty, sám
si však neuvědomuje, že by byl někam pozván, což děkanka vysvětluje tak, že garanti

doktorských studijních programů, kde nejsou obecné studijní plány, zváni nebyli. J. Horský
apeluje na restituci mezioborovosti na FHS UK, obává se jednostrannosti bádání a výuky.

Stejný zájem deklaruje i děkanka. Proděkan T. Holeček souhlasí s potřebou reformy kvůli
vykazování vědy a podobně, upozorňuje však na nebezpečí výkaznictví.

Senátorka Hrdličková považuje za důležité přizvat k diskuzi i studenty. Jde o reformu, která

ovlivní fungování fakulty na následující desetiletí. Studentům na fakultě záleží a je pro ně
důležité, jak bude fungovat. Děkanka bude ráda za nominaci studentských zástupců do
dalších debat. K tomu se připojuje J. Marek a Z. Terry. Děkanka jen upozorňuje, že
restrukturalizace se nijak nedotkne výuky.

Senátor M. Hanyš upozorňuje na problém akademické samosprávy, normálně se při

podobných reformách ve firmách nikdo všech neptá. Vždycky tu bude skupina lidí, která bude
s výsledkem jakékoli reformy nespokojená. Když bude o reformě rozhodovat příliš

zúčastněných, ničeho se nedosáhne. Nesdílí obavu J. Horského, nemyslí si, že reforma bude
překážka komunikace. Dnes je problém, že lidé z oborů, které k sobě mají blízko oborově,
spolu neumí jednat. H. Novotná se ptá na legislativní stránku reformy, čili jakými nástroji
bude provedena.

Děkanka reaguje, že se dá postupovat razantně manažersky, bylo by to jednodušší, ale raději

jde cestou přesvědčování a řešení, které bude vyhovovat. Výsledkem bude nový organizační

řád fakulty vydaný jako opatření děkana, ke kterému se vyjadřuje senát. Chtěla by podle něj
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fungovat v dalším akademickém roce, měl by být tedy schválen v červnu 2020. Proběhla

diskuse, zda lze tuto změnu provést opatřením děkana, na čemž nebyla shoda. K věci bude
vhodné požádat o konzultace Legislativní komisi AS UK.

17:15 – odchází senátorka Z. Terry

Děkanka upřesňuje, že diskuse proběhnou během ledna a února, první reálnější znění

organizačního řádu bude v březnu či dubnu. Dále se senátorka M. Zandlová dotázala na

součinnost organizačního řádu fakulty s přípravou kariérního řádu. Děkanka Pětová považuje
kariérní řád za reformu, jež má být provedena na úrovni univerzity. Na FHS UK navíc mohou

fungovat jasná pravidla, jež sice nemají povahu kariérního řádu, ale funkci mají obdobnou.
Toto téma by mělo být součástí diskusí o reorganizaci.

AS FHS UK se seznámil s průběhem diskuse o reorganizaci a bere ji na vědomí.

8) Různé
• Proběhla diskuse o povaze (etičnosti, přípustnosti atp.) předvolební propagace.

Senátoři se shodli, že zasahovat do volební kampaně senátu nijak nepřísluší. Pokud by
došlo k excesivním jevům, mohla by nejvýše zasáhnout volební komise, resp. v

extrémních případech slovního či jiného napadání kandidátů Disciplinární komise FHS
UK.

V 18:55 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK.

Zapsala: Agáta Hrdličková

Přehled schválených usnesení:
431. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 19. listopadu 2019.
432. AS FHS UK projednal principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro
akademický rok 2019/2020.
433. AS HS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za
akademický rok 2018/2019.
434. AS FHS UK projednal výsledek hospodaření za rok 2018 a schvaluje, že výsledek
hospodaření bude v plné výši 511,27 Kč převeden do fondu FRIM.
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