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Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy
dne 6. února 2020

Přítomni:
Alexandra Brocková, Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Agáta
Hrdličková, Matěj Krofta, Jakub Marek, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Zuzana
Terry, Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 14
Omluveni:
Hedvika Novotná

CELKEM OMLUVENO: 1
Nepřítomni:
Hosté:
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Richard Zika (proděkan pro
pregraduální studia)
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1) Zahájení zasedání a uvítání nových členů AS FHS UK
V 16:10 bylo přítomno 12 senátorů a senátorek a předseda zahájil zasedání. Předseda uvítal
nové členy AS FHS UK a pogratuloval zvoleným senátorům.

2) Volba předsednictva AS FHS UK
Předseda vyzval k ustanovení volební komise. Do komise byli navrženi Markéta Zandlová,
Radek Holodňák a Pavel Himl.
Proběhlo hlasování o schválení volební komise.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1
Byla zvolena volební komise ve složení: Markéta Zandlová, Radek Holodňák, Pavel Himl.
Komise si zvolila za předsedkyni Markétu Zandlovou, která se ujala řízení volby
předsednictva AS FHS UK.
16:10 – přichází senátorka Z. Terry
Předsedkyně komise vyzvala k nominacím na pozici předsedy AS FHS UK, na níž byl
navržen Jakub Marek a Jan Horský. Před začátkem hlasování byl vysvětlen průběh voleb a
zástupce studentské kurie požádal o krátké přerušení zasedání, aby se mohli studentští
senátoři poradit.
16:15 – přichází senátor M. Hanyš
Proběhla volba předsedy AS FHS UK.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:

14

Hlasování:

HLASY PRO Jakuba Marka:

12

HLASY PRO Jana Horského:

1

ZDRŽELI SE:

1

NEPLATNÉ HLASY:

0

Předsedou AS FHS UK byl většinou hlasů všech přítomných senátorů a senátorek zvolen
Jakub Marek.
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Následovala volba dvou místopředsedů senátu, navrženi byli za akademické pracovníky
Jan Horský a Hedvika Novotná a za studentskou komoru Felix Geisler.
Proběhla volba místopředsedy za akademické pracovníky.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:

14

Hlasování:

HLASY PRO Jana Horského:

1

HLASY PRO Hedviku Novotnou:

12

ZDRŽELI SE:

1

NEPLATNÉ HLASY:

0

Místopředsedkyní AS FHS UK za akademické pracovníky byla většinou hlasů všech
přítomných senátorů zvolena Hedvika Novotná.
Proběhla volba místopředsedy za studentskou komoru.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:

14

Hlasování:

HLASY PRO Felixe Geislera:

12

ZDRŽELI SE:

2

NEPLATNÉ HLASY:

0

Místopředsedou AS FHS UK za studentskou komoru byl většinou hlasů všech přítomných
senátorů zvolen Felix Geisler.

3) Schválení navrženého programu jednání
Předseda AS FHS UK J. Marek následně představil program zasedání a vyzval k návrhům na
jeho případnou změnu.
3) Schválení navrženého programu jednání
4) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 28.
listopadu 2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)¨
5) Schválení převodu prostředků ve výši 85 mil. Kč z Fondu provozních
prostředků FHS UK do Fondu reprodukce investičního majetku FHS UK
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
6) Návrh na jmenování prof. Karla Novotného, M.A., Ph.D., DSc. novým
proděkanem pro habilitační a jmenovací řízení (předkládá děkanka M. Pětová)
7) Diskuse návrhu úpravy vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií
na FHS UK (předkládá děkanka M. Pětová)
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8) Informace o vývoji situace s investiční akcí FHS UK (nové sídlo fakulty v Tróji)
9) Různé
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda proto vyzval k přijetí programu
tichým souhlasem.
Program zasedání dne 6. února 2020 byl schválen tichým souhlasem.

4) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 28.
listopadu 2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda vyzval k připomínkám k zápisu ze zasedání AS FHS UK z 28. listopadu 2019.
Žádné připomínky nebyly uvedeny
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 28. listopadu
2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Schválení převodu prostředků ve výši 85 mil. Kč z Fondu provozních
prostředků FHS UK do Fondu reprodukce investičního majetku FHS UK
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda informoval o rozhodnutí předsednictva AS FHS UK, jež v prosinci 2019 schválilo
neodkladně nutný převod prostředků z Fondu provozních prostředků FHS UK do Fondu
reprodukce investičního majetku FHS UK.
Sdělil přítomným, že 85 mil. Kč zapůjčených z prostředků UK bylo třeba převést z Fondu
provozních prostředků FHS UK do Fondu reprodukce investičního majetku FHS UK odkud
bylo možné je využít k uhrazení nákladů spojených se stavbou budovy fakulty. Na nejbližší
schůzi senátu, čili na této schůzi, je následně třeba rozhodnutí předsednictva potvrdit
plénem senátu.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje převod prostředků ve výši 85 mil. Kč z Fondu
provozních prostředků FHS UK do Fondu reprodukce investičního
majetku FHS UK.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

14

PROTI:

0
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ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

6) Návrh na jmenování prof. Karla Novotného, M.A., Ph.D., DSc. novým
proděkanem pro habilitační a jmenovací řízení (předkládá děkanka M. Pětová)
Předseda předal slovo děkance, která představila návrh na jmenování Karla Novotného
proděkanem pro habilitační a jmenovací řízení a poukázala, že řízení ke jmenování
profesorem doc. Novotného proběhlo v prosinci, a proto nic nebrání jeho jmenování
proděkanem. Funkce proděkana pro habilitační a jmenovací řízení by se tak oddělila od
funkce proděkana pro vědu a výzkum.
Senátoři dále kladli otázky ohledně nutnosti oddělení agendy pro habilitační řízení od agendy
pro vědu a výzkum a ohledně náplně práce proděkana. Děkanka na otázky odpovídala a
především poukázala, že oddělení funkcí pomůže rozložit práci tak, aby byli zaměstnanci
fakulty méně přetěžováni. Jako příklad fungování rozdělení těchto dvou funkcí zmínila jiné
fakulty, kde je rozdělení běžnou praxí a uvedla, že v případě naší fakulty jde o vhodný krok.
Dále zmínila, že prof. Novotný je pro tuto funkci vhodný kandidát díky svým zahraničním
zkušenostem, organizování programu Erasmus Mundus i nově nabyté profesuře.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK bere na vědomí návrh na jmenování prof. Karla
Novotného, M.A., Ph.D., DSc. proděkanem pro habilitační a
jmenovací řízení.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

7) Diskuse návrhu úpravy vnitřního předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií na
FHS UK (předkládá děkanka M. Pětová)
Děkanka představila návrh úpravy, který má Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK1
zjednodušit a umožnit lepší orientaci na kvalitu studijních výsledků a odpovědět tím na vývoj,
kterým fakulta prošla (dosud platná Pravidla slouží i jako nástroj pro motivaci k včasnému
ukončení studia). Podotkla, že předložený text není finální a předkládá se senátu
k předběžnému projednání, jehož výsledky budou vzaty v úvahu při vypracovávání konečné

1

dále jen Pravidla
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verze, která bude postoupena k připomínkování. Předala slovo proděkanovi pro pregraduální
studia Richardu Zikovi.
Richard Zika navrhl, aby na prospěchové stipendium měli nárok i ti, kdo překročili standardní
dobu studia a ti, kdo získali jen minimální počet kreditů, a předvedl konkrétní případy, v nichž
studenti s výborným prospěchem na stipendium kvůli prodlouženému studiu nebo počtu
kreditů nedosáhli. Dále navrhl při rozdělování stipendií vycházet z prospěchového průměru
a nikoli z váženého prospěchového průměru jako dosud, a tím docílit zmíněné orientace na
kvalitu studia. V případě mimořádné odměny za ukončení studia s vyznamenáním někdy
dochází k pozdnímu návrhu na stipendium, proto bylo proděkanem Zikou navrženo, aby
studijní oddělení okamžitě generovalo žádost o stipendium všem studentům, kteří splňují
podmínky. Následovala poznámka k doktorskému studiu, v němž je rovněž možné získat
stipendium v rámci standardní doby studia prodloužené maximálně o jeden rok. Děkanka
dodala, že se jedná o nástroj pro motivaci doktorandů k ukončení studia co nejdříve.
Posledním představeným návrhem bylo posunout rozhodné datum pro přiznávání stipendií,
což by umožnilo práci se skutečnými počty studentů, do nichž by se nezapočítávali ti, kdo jsou
v procesu ukončování studia. Richard Zika také podotkl, že by to znamenalo pozdější
vyplácení stipendií a požádal senátory z řad studentů, aby zjistili, která varianta by
vyhovovala studentům lépe.
Děkanka a proděkan Zika požádali senát o vyjádření k navrženým úpravám Pravidel.
Následovala rozsáhlá diskuse, která se z velké části týkala otázky, zda při udělování stipendií
zohlednit náročnost předmětu (posouzenou počtem kreditů, které jsou získány za atestaci) a
přidělit tak povinným předmětům vyšší váhu než většině povinně volitelných. Argumenty
proti udělování váhy předmětům spočívaly v tom, že prospěchové stipendium má být
odměnou za kvalitu studia, nikoli kvantitu. Argumenty pro se zakládaly na zohledňování
náročnosti předmětu. Markéta Zandlová podotkla, že nemáme nástroj pro posouzení
náročnosti, a proto bychom ji neměli brát v úvahu. Také navrhla, aby byly na webové stránky
umístěny statistiky týkající se výše vypsaných stipendií v minulosti, podle nichž by se studenti
mohli orientovat. Agáta Hrdličková navrhla odměnit i studenty s horším průměrem, kteří ale
atestovali větší než obvyklé množství předmětů. Proděkan Zika poznamenal, že je těžké
takový požadavek sloučit s orientací na kvalitu studia a je k zamyšlení, zda by takové studenty
neměli navrhnout na odměnu garanti studijních programů. Studentští senátoři se postavili za
nahrazování známek známkami z opravných pokusů, čímž by byli studenti motivováni k
usilování o lepší výsledky zkoušek. Felix Geisler podotkl, že v současnosti jsou studenti často
stipendii překvapeni a bylo by dobré o Pravidlech studenty informovat. Proděkan Zika senát
vyzval k zasílání dalších připomínek k navrženým změnám Pravidel.
AS FHS UK vzalo tichým souhlasem na vědomí návrh na úpravu vnitřního předpisu
Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK.
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8) Informace o vývoji situace s investiční akcí FHS UK (nové sídlo fakulty v Tróji)
Předseda uvedl další bod zasedání a předal slovo děkance. Děkanka informovala senát o
postupu stavby, montáži techniky a podání návrhu na MŠMT ohledně investičního záměru na
etapu B. Dále promluvila k otázce splácení půjček a ujistila senát, že fakulta dokáže splatit
plánované splátky na únor a březen a současně finančně pokrýt náklady na stavbu.
Následovalo představení úsporných opatření, z něhož vyplynulo, že spořit je možné na
mzdových prostředcích, zejména na plošných odměnách z příspěvku a z dotace. Děkanka
ujistila senát, že změny tarifních platů ani propouštění zaměstnanců nejsou v plánu. Tímto
způsobem bude možné uspořit 10,5 milionu oproti roku 2018 (porovnání oproti roku 2019
by bylo neadekvátní, protože na jeho konci už byla zavedena úsporná opatření).
AS FHS UK vzalo tichým souhlasem na vědomí informace o vývoji situace s investiční akcí
FHS UK.

9) Různé


Předseda J. Marek informoval o změně zástupce FHS UK v Akademickém senátu
Univerzity Karlovy, kde Jan Potoček k 1. 2. 2020 nahradil Magdalénu Voldřichovou.



Předseda informoval senát o konzultaci reorganizace fakulty s legislativní komisí AS
UK (konkrétně s doc. Boháčem a dr. Stašou), k níž se přistoupilo z důvodu vyjasnění
role děkana a AS FHS UK. Pavel Himl doplnil, že zmíněná konzultace nevyjadřuje postoj
legislativní komise, jedná se jen o předběžné projednání.



Předseda navrhl termíny dalších zasedání AS FHS UK na 5. března, 16. dubna, 28.
května a 25. června.



Radek Holodňák požádal za studentskou komoru o zařazení tématu Úvodu do historie
do programu na příští zasedání.



Markéta Zandlová vznesla otázku ohledně pozastavení akreditačního řízení
habilitačního oprávnění v oboru antropologie. Děkanka odpověděla, že bylo
pozastaveno z důvodu doplnění materiálů, což se stalo v řádném termínu a v
současnosti se čeká na další vývoj.

Předseda senátu poděkoval za účast a ukončil zasedání AS FHS UK.

Zapsala: Petra Musilová
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Přehled schválených usnesení:
435. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 28. listopadu 2019.
436. AS FHS UK schvaluje převod prostředků ve výši 85 mil. Kč z Fondu provozních
prostředků FHS UK do Fondu reprodukce investičního majetku FHS UK. rok 2019/2020.
437. AS FHS UK bere na vědomí návrh na jmenování prof. Karla Novotného, M.A., Ph.D., DSc.
proděkanem pro habilitační a jmenovací řízení.
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