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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 14. května 2020 

Přítomni: 
Alexandra Brocková, Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Agáta Hrdličková, 
Matěj Krofta, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Jana 
Wohlmuth Markupová, Markéta Zandová 
CELKEM PŘÍTOMNO: 13 

Omluveni: 
Jan Horský, Zuzana Terry 
CELKEM OMLUVENO: 2 

Nepřítomni: 
- 

Hosté: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Richard Zika (proděkan pro 
pregraduální studia) 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

V 16:08 bylo přítomno 13 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil 
jednání senátu. Spustil nahrávací zařízení a zkontroloval funkčnost komunikačního zařízení, 
přes které se na schůzku připojili senátoři M. Hanyš, F. Geisler, R. Holodňák a senátorka A. 
Brocková. 

Předseda následně představil program zasedání. V krátkosti pohovořil o schůzi z minulého 
týdne, na které byla probírána reorganizace fakulty. Vysvětlil, že na základě předchozí 
dohody nebude na program dnešního zasedání zařazen bod projednání reorganizace fakulty, 
nýbrž bude zařazen až do programu budoucích zasedání. Díky tomu bude možno projednat 
celou záležitost v celku, nikoliv jen některé z jejích části, přičemž před samotným jednáním 
senátoři obdrží veškeré potřebné materiály. Předseda dále navrhnul, že po dnešní schůzi 
senátu může proběhnout debata týkající se otázek k organizační reformě FHS UK. Tato debata 
by navázala na debatu z minulého týdne. 

Předseda vyzval ke komentářům. Nikdo se nepřihlásil.  

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 16. dubna 2020 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

3) Schválení rozpočtu FHS UK na rok 2020 (předkládá děkanka M. Pětová) 

4) Schválení nového znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy (předkládá děkanka M. Pětová) 

5) Různé 

Program zasedání dne 14. 5. 2020 byl schválen tichým souhlasem. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 16. dubna 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda senátu sdělil přítomným, že předsednictvo neobdrželo připomínky k zápisu. 
Vyzval k připomínkám. Senátorka H. Novotná upozornila na jeden obsahový nedostatek v 
zápisu. Předseda s poznámkou souhlasil a byla dohodnuta oprava zápisu.  

Následně proběhlo hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 16. dubna 
2020.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13 
Hlasování:  PRO:   13     
 PROTI:  0    
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 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

3) Schválení rozpočtu FHS UK na rok 2020 (předkládá děkanka M. Pětová) 

Předseda přivítal děkanku M. Pětovou, tajemníka fakulty K. Strnada a proděkana pro 
pregraduální studium R. Ziku. Následně předal slovo děkance M. Pětové a tajemníkovi K. 
Strnadovi. K. Strnad pohovořil o navrhovaném rozpočtu fakulty na rok 2020. Senátoři a 
senátorky měli k dispozici podklady, jejichž některé části K. Strnad blíže vysvětlil. 

Informoval o tom, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Jeho celková výše činí 205 167 
494,- Kč. Dále popsal, z jakých částí se rozpočet skládá. S ohledem na výdaje fakulty vysvětlil, 
že oproti předchozím letům je navýšena spotřeba materiálu a spotřeba energie, což je dáno 
tím, že se fakulta stěhuje, vybavuje novou budovu a zároveň bude mít v této budově vyšší 
spotřebu energie. Naproti tomu se sníží výdaje za vnitrouniverzitní náklady, tedy sníží se 
výdaje spojené s pobytem fakulty v Jinonicích a na Veleslavíně. Dále ukázal, že v posledních 
čtyřech letech docházelo k pozvolnému růstu mzdových nákladů. Na závěr upozornil na 
skutečnost, že knihovna (původně Knihovna TGM v Jinonicích) se stane součástí fakulty.  

Předseda J. Marek následně otevřel diskuzi a položil první dotazy: Jak se podařilo vyčíslit 
rozdíl nákladů v Jinonicích a v nové budově? Jak je to s vyčíslením splátek, které budou 
hrazeny z Fondu reprodukce investičního majetku a Fondu provozních prostředků? Může 
dojít k navýšení či krácení univerzitního rozpočtu v průběhu roku? K. Strnad odpověděl, že ke 
krácení univerzitního rozpočtu během roku může teoreticky dojít. Ministerstvo vždy nejprve 
uvolní 90% peněz na příspěvky, přičemž zpravidla ke konci roku uvolní zbylých 10%. 
Univerzita a fakulta nicméně předpokládají, že daný rozpočet platí. Dále dodal, že FHS UK 
přistoupila k úsporným opatřením již minulý rok. Dále informoval o tom, že fakulta do této 
chvíle splatila z FRIM vše, co mohla a musela. Odhaduje, že ve FRIM bude vytvořena částka 8 
mil. Kč. Tyto peníze mohou být použity na příští splátku, která činí 3,5 mil. Kč a bude určena 
MFF UK. Další splátka ve výši 3,5 mil. Kč, která bude určena PřF UK, bude splacena z Fondu 
provozních prostředků, jelikož přes tento fond byla přijata původní půjčka. Dodal, že nelze 
předem určit, kolik bude ve Fondu provozních prostředků peněz. 

J. Marek se dále zeptal na změny související se stipendijním fondem UK. Tajemník K. 
Strnad vysvětlil, že tvorba stipendijního fondu je oproti loňskému roku snížena přibližně o 4 
mil. Kč, přičemž tato skutečnost je již zapracována do fakultního rozpočtu.  

Senátor M. Hanyš se vrátil k otázce splácení peněz, které byly fakultě poskytnuty, a 
dotázal se, zda bude ve fondech (především ve Fondu provozních prostředků) dostatečné 
množství peněz na tyto splátky. Tajemník potvrdil, že ve FRIM potřebné peníze budou a dále 
vysvětlil, že částka, kterou bude třeba uhradit z Fondu provozních prostředků, se může ještě 
změnit. Důvodem je jednak skutečnost, že rektorát UK s ohledem na současnou krizi 
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způsobenou virem covid-19 pravděpodobně nebude moci uskutečnit investiční akce, které 
zamýšlel, a tudíž nebude nutně potřebovat finance, které v předchozích měsících poskytl FHS 
UK. Zároveň z pravidel o čerpání prostředků z fondu „Mikuláš“ vyplývá, že v určitých 
výjimečných případech se podpora z tohoto fondu vracet nemusí, například pokud vzniknou 
vícenáklady v souvislosti se změnou legislativy. FHS UK takovéto náklady v řádech miliónu 
vznikly kvůli novele zákona o ukládání odpadu. Děkanka M. Pětová dodala, že v této věci bude 
třeba jednat s AS UK a rektorátem. Potvrdila, že kvůli viru covid-19 se některé investiční akce 
zpozdily a budou se nadále zpožďovat, tudíž by bylo legitimní žádat o posunutí a rozvolnění 
splátek. 

Senátor O. Špaček upozornil na překlep v podkladových dokumentech. K. Strnad 
s poznámkou souhlasil a přislíbil opravu.  

J. Marek následně vyzval k další diskuzi. Nikdo se nepřihlásil, a tak předseda vyzval 
k hlasování o usnesení.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje rozpočet FHS UK pro rok 2020.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13 
Hlasování:  PRO:   13     
 PROTI:  0    
 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

4) Schválení nového znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy (předkládá děkanka M. Pětová) 

16:36 – odchází K. Strnad (tajemník fakulty) 

Předseda J. Marek předal slovo děkance M. Pětové a proděkanovi pro pregraduální studium 
R. Zikovi. Děkanka M. Pětová přítomným sdělila, že o této záležitosti (návrh Pravidel pro 
přiznávání stipendií na FHS UK) již v minulosti proběhla diskuze, na základě které byl 
následně vytvořen nový návrh. Proděkan R. Zika potvrdil, že se v návrhu pokusili zohlednit 
téměř všechny požadavky, které byly vzneseny. Dále přítomné seznámil s některými 
klíčovými změnami návrhu. Předseda J. Marek následně informoval přítomné o návrhu na 
opravu druhého článku dokumentu, který vznesl senátor O. Špaček. Následně proběhla 
diskuze týkající se článku 2 návrhu a přítomní došli ke shodě, že obsahově je návrh 
v pořádku, jen potřebuje jasnější formulaci. R. Zika přislíbil, že danou formální úpravu 
provede. 
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J. Marek se následně dotázal na retroaktivitu daných pravidel. R. Zika vysvětlil, že nová 
pravidla pro současné studenty platit nebudou, nýbrž začnou platit pro studenty, jejichž 
řízení v této věci započne v akademickém roce 2020/2021.   

J. Marek následně ukončil diskuzi a vyzval k hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje nové znění Pravidel pro přiznávání stipendií 
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:   11     
 PROTI:  0 
 ZDRŽELI SE:  1 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Různé 

• Předseda J. Marek přítomným navrhl dva možné termíny příštího zasedání AS FHS 
UK: 11. 6. a 25. 6. Dodal, že na těchto zasedáních by se měly mimo jiné probírat tyto 
klíčové záležitosti: organizační reforma fakulty, pravidla pro organizaci studia a 
novelizace statutu fakulty. Děkanka M. Pětová vysvětlila, že celkově jde o tři předpisy, 
které je potřeba řádně probrat, tudíž budou tématem obou těchto setkání. Dále 
navrhla, že je možné uspořádat neformální setkání před těmito termíny a debatovat o 
jednotlivých návrzích a dokumentech. 

• Senátor P. Himl se následně dotázal na systém sdílení kurzů napříč studijními 
programy. Shrnul vlastní zkušenost a zdůraznil, že ačkoliv spoustu lidí tuto myšlenku 
podporuje, v praxi byla komunikace náročná, začala příliš pozdě a pro mnoho 
programů nebylo vhodné poptávat další kurzy. 

Děkanka potvrdila, že systém byl spuštěn na poslední chvíli a zároveň chyběli 
koordinátoři, což zkomplikovalo proces dohadování o sdílení. V budoucnu by tato 
jednání měli mít na starosti vedoucí pracovišť, kteří se budou moci navzájem scházet 
a promýšlet sdílení kurzů. 

R. Zika dodal, že původně byla naplánována jistá setkání mezi garanty studijních 
programů, ale musela být zrušena kvůli současné krizi. Dále vysvětlil, že pro některé 
garanty není sdílení příliš aktuální, jelikož jejich studijní programy mají pevně danou 
strukturu a koncepci. Na závěr vysvětlil, že systém vyžaduje také technickou a 
administrativní podporu (například úpravy v SISu). Nicméně v tuto chvíli jsou studijní 
oddělení a LVT příliš vytíženy jinými záležitostmi a nemohou se tomu příliš věnovat. 
R. Zika přítomným sdělil, že systém bude dostatečně připraven v příštím roce, 
přičemž bude brán ohled na výhrady, které byly vzneseny vůči současnému způsobu 
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sdílení. Přiblížil přítomným některé problematické aspekty, které jsou s tímto 
systémem spojené a které bude třeba vyřešit. 

P. Himl souhlasil s tím, že by sdílení kurzů měli předem domlouvat vedoucí 
pracovišť. Dodal, že by se tím mohla omezit výuka duplicitních kurzů a místo nich 
vyučovat kurzy jiné. 

• Slovo si vzala senátorka A. Hrdličková a požádala děkanku o podkladový materiál 
týkající se organizační reformy FHS UK. Vysvětlila, že studentští senátoři potřebují 
více informací k této záležitosti, aby mohli informovat ostatní studenty. Dodala, že 
například nerozumí tomu, proč v návrhu chybí některá současná pracoviště. Děkanka 
M. Pětová přislíbila, že studentským senátorům daný materiál poskytne. 

• Senátorka H. Novotná se vrátila k otázce sdílení předmětů a zdůraznila, že primárně 
se jedná o koncepční činnost, nikoli administrativní a dodala, že v tomto roce se řešila 
především ta administrativní otázka. Vysvětlila, že pracovníci Bc. modulů se dohodli, 
že se v tomto období daného systému nezúčastní, kvůli již zmiňovaným důvodům. 
Děkanka dodala, že situaci usnadní, pokud budou v budoucnu sdílení kurzů 
vyjednávat vedoucí pracovišť. 

Senátorka J. Wohlmuth Markupová popsala pozitivní zkušenost ze svého 
pracoviště OHSD, kde sdílení jednoho kurzu s ostatními pracovišti probíhá již několik 
let. Souhlasila však s ostatními, že ačkoliv se jim letos podařilo vyjednat sdílení 
některých dalších kurzů, kvůli administrativní obtíži se nakonec rozhodli sdílení 
taktéž odložit na příští období. 

• Senátor R. Holodňák navázal na dotaz senátorky A. Hrdličkové a informoval přítomné 
o tom, že studentská komora vnímá negativně to, že by měla některá pracoviště 
(například Katedra genderových studií či SOS) zaniknout. Podle něj by se daná 
katedra GS – kterou považuje za unikátní v rámci Evropy – tímto krokem mohla 
rozpadnout na menší skupiny a utrpět tím újmu. 

Děkanka M. Pětová vysvětlila, že nejde o to, že by se studijní programy 
podřazovaly katedrám. Na FHS nelze zavést hierarchizovanou strukturu. Mnoho 
studijních programů je kombinovaných nebo zasahují do různých oblastní vzdělávání. 
Tyto studijní programy zajišťuje řada vyučujících, kteří pocházejí z různých vědních 
oborů, ve kterých vystudovali, jsou v nich odborníci a v rámci nichž učí. Těmto 
vědním oborům budou odpovídat budoucí katedry a do těchto kateder budou patřit 
jednotliví vyučující. Děkanka dále upozornila, že tato skutečnost neznamená, že by se 
rušil nějaký studijní program. Studijní programy zůstávají. Upozornila na to, že 
nedorozumění může být způsobeno tím, že se mylně ztotožňuje katedra se studijním 
programem. Dodala, že pro studenta se danou reorganizací nic nemění: bude se 
účastnit stejné výuky a bude potkávat stejné vyučující. 
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Senátor R. Holodňák se dotázal na to, zda se tímto krokem nedosáhne toho, že 
lidé ze současného pracoviště budou rozčleněni do jiný pracovišť, čímž dojde 
například k marginalizaci Katedry genderových studií. 

Děkanka M. Pětová vysvětlila, že klíčové jsou studijní programy (například GS) a 
jejich vědecké výsledky. Ty zůstávají nedotčeny. Rozdělení lidí na pracoviště studijní 
programy nijak neovlivní. 

J. Marek dodal, že jeden studijní program může být zajišťován několika různými 
pracovišti (katedrami). 

Senátorka A. Hrdličková se dotázala, zda budou vyučující studijních programů 
spolu fyzicky sedět v nové budově. 

Děkanka sdělila, že rozmístění zaměstnanců by mělo respektovat jak studijní 
program, tak pracoviště. Od nového uspořádání si navíc slibuje, že se spolu budou 
potkávat a spolupracovat lidé, kteří dříve tuto možnost neměli. Díky tomu se mohou 
navzájem podporovat a inspirovat a mohou vznikat nové badatelské týmy.  

• Senátorka H. Novotná podotkla, že podobné dotazy, které nyní kladou studentští 
senátoři, dostává velmi často i od jiných kolegů. Vyzvala vedení fakulty k důkladnější 
komunikaci dané záležitosti. 

Děkanka souhlasila a informovala přítomné, že o daných návrzích jedná osobně 
se zástupci jednotlivých pracovišť a bude v tom nadále pokračovat. Dalším tématem 
diskuzí bude rozesazení pracovníků v nové budově. J. Marek dodal, že považuje za 
vhodné zavést „domovské třídy“ jednotlivých programů. Následně proběhla krátká 
diskuze na toto téma. 

• Senátor O. Špaček vyslovil názor, že reorganizace pracovišť by mohla napomoci 
zkvalitnění vědeckých výstupů fakulty, jelikož by umožnila vznik větších a 
kvalitnějších badatelský týmů. Upozornil na to, že tato stránka věci se týká především 
badatelské činnosti, nikoli výuky. 

Děkanka souhlasila a dodala, že si od reorganizace slibuje větší spolupráci a 
kontakt mezi lidmi.  

Senátorka H. Novotná vyslovila názor, že studijní programy budou potřebovat 
silné garanty, kteří budou svůj program hájit. Zároveň by však programy měly být 
chráněny vnitřní strukturou fakulty. Dále dodala, že nyní je zásadní důkladná 
komunikace této reformy. Je třeba komunikovat se stávajícími pracovišti, ale také 
s akademickou obcí jako celkem. Senátorka doporučila formulovat cíle reformy a 
publikovat je (například v Moodlu) a dále uspořádat setkání s učiteli. To by mělo 
předcházet jednání senátu na příštích zasedáních. S její výzvou souhlasila senátorka 
M. Zandlová. 

• Senátorka J. Wohlmuth Markupová se dotázala na stěhování fakulty a na to, zda bude 
možno využít prostor Veleslavína v červenci a září. Děkanka M. Pětová informovala 
přítomné, že ohledně stěhování již rozeslala hromadný e-mail. V něm žádá po 
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jednotlivých pracovištích, aby nahlásily své požadavky na místnosti. Počítá s tím, že 
v září již bude nová budova k dispozici. Nicméně je připravena domluvit i záložní 
budovu.  

• Senátorka J. Wohlmuth Markupová se dále dotázala, zda proběhne komunikace 
ohledně zasedacího pořádku v nové budově. Děkanka odpověděla kladně a dodala, že 
zasedací pořádek bude určen primárně s ohledem na stávající pracoviště a 
sekundárně s ohledem na budoucí pracoviště. Vedle toho bude probíhat jednání 
s garanty studijních programů. 

 

Předseda J. Marek následně uzavřel diskuzi. 

V 18:29 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK. 

Zapsal: Jan Potoček 

Přehled schválených usnesení: 

446. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 16. dubna 2020. 

447. AS FHS UK schvaluje rozpočet FHS UK pro rok 2020. 

448. AS FHS UK schvaluje nové znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy. 
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