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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 24. září 2020 

Přítomni: 
Alexandra Brocková, Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Agáta Hrdličková, 
Matěj Krofta, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth Markupová, 
Markéta Zandlová 
CELKEM PŘÍTOMNO: 12 

Omluveni:  
Jan Horský, Markéta Pražáková Seligová, Zuzana Terry 
CELKEM OMLUVENO: 3 

Nepřítomni: 
- 

Hosté: 
Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu), Marie Pětová (děkanka 
fakulty), Richard Zika (proděkan pro pregraduální studium) 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

V 16:10 bylo přítomno 12 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil 
jednání senátu. Nejprve přivítal hosty a sdělil přítomným, že senátoři A. Brocková, F. Geisler, 
A. Hrdličková jsou připojeni přes MS Teams. Spustil nahrávání schůze. 

J. Marek následně představil program zasedání a 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 27. července 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 25. června 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

4) Schválení podmínek přijímacího řízení na rok 2021/2022 pro pregraduální 
programy (předkládá děkanka M. Pětová) 

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

6) Vyhlášení voleb do AS FHS UK (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

7) Diskuse metodiky mimořádných opatření ve výuce v ZS 2020 

8) Různé 

Program zasedání dne 24. září 2020 byl schválen tichým souhlasem. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 27. července 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda senátu sdělil přítomným, že v minulém zápise byla drobná chyba v závěrečném 
seznamu usnesení, která bude opravena. Žádné další připomínky neobdržel.  

Následně proběhlo hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 27. července 
2020.  

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 25. června 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 
Po připomínkách obdržených před zasedáním 27. 7. nebyl zápis ze zasedání 25. 6. schválen. 
Předsednictvo zapracovalo všechny připomínky a k opravenému zápisu neobdrželo žádné 
připomínky. 

Následně proběhlo hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. června 
2020.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:   9      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  3  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

4) Schválení podmínek přijímacího řízení na rok 2021/2022 pro pregraduální 
programy (předkládá děkanka M. Pětová) 

Předseda J. Marek předal slovo paní děkance, která o vysvětlení projednávané problematiky 
požádala proděkana pro přijímací řízení v pregraduálním studiu T. Holečka. Ten přítomné 
informoval o proběhnuvších přijímacích řízeních. Vyzdvihl skutečnost, že díky snaze učitelů a 
administrativních pracovníků se podařilo situaci zvládnout dobře. Bc. přijímačky proběhly 
distančně, namísto zkoušky bylo uchazečům na SHV zadáno vypracovat domácí práci, 
uchazeči na cizojazyčný program absolvovali distanční zkoušku v reálném čase. Magisterské 
zkoušky proběhly téměř podle původního plánu. T. Holeček dále přítomné informoval, že 
většina uchazečů je již zapsaná do studia, ostatní mají možnost se zapisovat distančně až do 
konce září, ve výjimečných případech až do 22. října. Na Mgr. obory se přihlásilo méně lidí 
než v loňských letech, což je zřejmě způsobeno populačním vývojem. Tento trend bude 
zřejmě pokračovat i v následujících letech. Na Bc. studiu byl větší počet přihlášek než 
v loňských letech a byl navýšen počet přijatých studentů. T. Holeček dále informoval, že 
ubývá počet prezenčních studentů a přibývá počet distančních studentů. V některých oborech 
je nyní více distančních než prezenčních studentů. Tím se částečně mění charakter studia. 
V následujícím roce budou přijímací zkoušky opět prezenční, pouze u cizojazyčného oboru 
bude forma jiná: domácí práce, která reálně proběhne jako zkouška v reálném čase. Pokud to 
bude nutné, bude možné veškeré přijímačky převést na distanční formu. T. Holeček na závěr 
přítomné informoval o tom, že byl otevřen nový studijní program Psychologie. Vyzval 
přítomné k dotazům. 

 Senátorka H. Novotná upozornila na skutečnost, že v některých programech je studentů 
v prezenční formě málo již několik let. Dotázala se, zda s ohledem na to fakulta neuvažuje o 
reformě prezenční formy. Například, že by se otvírala jednou za pár let. Děkanka odpověděla, 
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že primárně záleží na garantech programů. Některé programy jsou malé a má smysl vyučovat 
i menší počet prezenčních studentů. T. Holeček dodal, že probíhá jednání mezi Odborem 
kvality vzdělávací činnosti a akreditací, MŠMT ČR a Národním akreditačním úřadem ohledně 
toho, jak by měla vypadat distanční výuka (ta výuka, jež má aktuálně během epidemie 
nahrazovat výuku prezenční). Původní podmínky pro distanční výuku byly přísné, ale měly 
by se časem zmírnit. Děkanka souhlasila a dodala, že je vhodné s těmito kroky chvíli počkat, 
jelikož některé programy jsou nové a měly by se rozběhnout. Senátorka J. Wohlmuth 
Markupová dodala, že program Orální historie tuto otázku řeší již delší dobu. Vysvětlila, že 
studenti zapsaní na kombinovanou výuku se mohou v jistých případech účastnit i výuky 
prezenční, tudíž se vyplatí ji nerušit. S tím souhlasila i senátorka A. Hrdličková. Předseda J. 
Marek dodal, že situaci by mohlo napomoci i sdílení kurzů napříč programy, ke kterému 
dosud nedochází v dostatečné míře.  

 J. Marek vyzval k dalším komentářům, nikdo se nepřihlásil, a tak ukončil diskuzi. 
Následně vyzval k hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na rok 
2021/2022 pro pregraduální programy. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

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

Předseda J. Marek informoval o tom, že Legislativní komise AS UK projednávala tři vnitřní 
předpisy FHS UK. Dva z nich schválila, u třetího (Pravidla pro přiznávání stipendií) měla 
výhrady. Proděkan pro pregraduální studium R. Zika, který se daného jednání účastnil spolu 
s předsedou AS FHS UK a který návrh připravoval, vysvětlil, že v dokumentu, který byl komisi 
předložen bylo několik málo nedostatků způsobených spíše nedopatřením. První se týkal čl. 
10, zástupci FHS UK ho následně podle doporučení Legislativní komise opravili. Druhá 
úprava proběhla v čl. 4, odst. 2. Zbytek úprav bylo již pouze technického, formálního rázu. 
Předseda J. Marek následně otevřel diskuzi, do níž se nikdo nepřihlásil. Následně vyzval 
k hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy. 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:   12          
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0    

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Vyhlášení voleb do AS FHS UK (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda J. Marek přítomné informoval o tom, že senát vyhlašuje listopadové volby do senátu 
fakulty. Připomněl, že se obměňují tři senátoři z učitelské kurie a tři senátoři ze studentské 
kurie. Funkční období končí těmto senátorům a senátorkám: H. Novotná, M. Pražáková 
Seligová, M. Zandlová, F. Geisler, A. Hrdličková a Z. Terry. Dodal, že do příštích let je třeba 
opatřit lepší volební software. M. Zandlová podotkla, že před rokem bylo přislíbeno, že LVT 
vyřeší problém s volebním softwarem. Dotázala se, jaký software používají ostatní fakulty. J. 
Marek vysvětlil, že v tuto chvíli není možné zajistit aktualizaci softwaru. H. Novotná přítomné 
informovala o tom, že proběhla analýza toho, jaké softwary by mohla fakulta využít. Došlo se 
k závěru, že fakulta nemůže převzít software od jiné fakulty kvůli autorským právům či 
z technických důvodů. Pořízení vlastního softwaru je zas finančně příliš nákladné. J. Marek 
dodal, že by bylo vhodné vznést na univerzitním senátu požadavek na celouniverzitní volební 
software. 

 J. Marek za Předsednictvo navrhnul termín voleb: 24. - 27. 11. 2020 a elektronickou 
formu voleb. Dále navrhl složení volební komise: J. Chavalka (předseda volební komise), J. 
Wohlmuth Markupová (zástupce učitelské kurie), O. Špaček (náhradník za učitelskou kurii), 
R. Holodňák (zástupce studentské kurie), A. Brocková (zástupkyně studentské kurie), M. 
Krofta (náhradník za studentskou kurii).  

 J. Marek vyzval k dalším komentářům, nikdo se nepřihlásil, a tak ukončil diskuzi. 
Následně vyzval k hlasování o dvou usneseních. 

NÁVRH USNESENÍ:   V souladu s čl. 2 Volebního řádu akademického senátu Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy se vyhlašují volby do AS FHS 

UK na 24. - 27. listopadu 2020. AS FHS UK stanovuje elektronický 

způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů 

z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2021 a končí 31. 

ledna 2024. Funkční období nově zvolených studentských senátorů 

a senátorek začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2023. 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:   12        
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0    

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení J. Chavalka (předseda 
volební komise), J. Wohlmuth Markupová (zástupkyně učitelské 
kurie), O. Špaček (náhradník za učitelskou kurii), R. Holodňák 
(zástupce studentské kurie), A. Brocková (zástupkyně studentské 
kurie), M. Krofta (náhradník za studentskou kurii).  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:   10        
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE: 2    

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

7) Diskuse metodiky mimořádných opatření ve výuce v ZS 2020. 

Předseda J. Marek otevřel diskuzi týkající se nových opatřeních a aktuálně zavedené distanční 
výuce na fakultě. Dodal, že vyučujícím byla poslána metodická opatření. Předal slovo děkance 
M. Pětové. Ta v krátkosti shrnula vývoj situace a způsob, jakým se fakulta od jara na tuto 
situaci připravovala. Fakulta se původně připravovala na hybridní výuku a připravila k tomu 
metodické pokyny, nicméně musela rychle reagovat na vývoj událostí a zavést distanční 
výuku. Děkanka podotkla, že se vedení fakulty nelíbí, jakým způsobem vláda a Hygienická 
stanice hlavního města Prahy řeší současnou situaci, ale rozhodnutí respektuje. Děkanka dále 
informovala o schůzce s garanty studijních programů, která proběhla minulý týden a kde 
došlo ke sladění používání nástrojů distanční a hybridní výuky. Vedení fakulty chce 
minimalizovat dopady zavedených opatření a bude usilovat o to, aby fakulta co nejlépe 
nahradila prezenční výuku. Dodala, že oproti situaci na jaře, je to nyní složitější v tom, že 
někteří studenti nově nastupují na fakultu a neznají se navzájem a s vyučujícími. Děkanka 
proto vyzvala vyučující, aby se studentům věnovali v největší možné míře. Stejně tak 
apelovala na studenty, aby byli vůči vyučujícím tolerantní. Dále informovala, že byl zřízen 
krizový koordinační tým, který společně s děkankou řeší vývoj situace a další kroky. Byla také 
zřízena speciální e-mailová adresa, na kterou mohou studenti i vyučující posílat své dotazy 
týkající se provozu fakulty. 

 J. Marek přítomné informoval o tom, že proběhla virtuální diskuze přes Moodle s prvními 
ročníky. Navrhl, aby se tento nástroj využíval i v budoucnu, jelikož se osvědčil. H. Novotná 
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v krátkosti shrnula svůj pohled na způsob řešení dané krize: vedení fakulty mělo lépe využít 
jarní zkušenosti a lépe se připravit na současnou situaci. Fakulta nebyla plně připravena jak 
z hlediska technického, tak z hlediska manažerského. Fakulta v tuto chvíli není plně vybavena 
nástroji k distanční výuce (počítači, kamerami, mikrofony…). Zároveň její pracovníci ne vždy 
ovládají technologie. Jako příklad uvedla způsob prezentace fakulty skrze videozáznamy 
přednášek pro první ročníky, které nebyly technicky dobře realizovány, což mohlo odradit 
některé potenciální studenty. H. Novotná dále navrhla, aby bylo personálně posíleno LVT tak, 
aby bylo například schopno zajistit vybavenost učeben a zároveň školit vyučující v používání 
nových nástrojů. Dodala, že koordinační tým měl být zřízen dříve, a i dnešní problémy se 
mohly řešit s předstihem. Děkanka vzala připomínky na vědomí. Dodala, že s řešením krize ji 
od začátku pomáhalo kolegium. Dále představila krizový koordinační tým. Vysvětlila, že 
fakulta se snaží veškeré problémy řešit, ale je limitována jak finančně, tak personálně. 
Například nemá prostředky na rozšíření týmu LVT. Zároveň nemohla rychleji pořídit 
vybavení učeben, nyní se finanční prostředky prioritně použijí na nákup notebooků pro ty 
vyučující, kteří je nemají. Děkanka dodala, že přípravy a školení zbrzdilo to, že se fakulta celé 
léto stěhovala, a proto bylo vedení i administrativní pracovníci vytížení jinými povinnostmi. 
Dále vysvětlila, že ne všichni vyučující musí nutně zvolit formu video-přednášek či 
streamování, vedení fakulty to nenařizuje. Většina garantů programů se dohodla, že jako 
nástroj výuky se bude používat MS Teams. Tuto platformu podporuje i univerzita a 
v budoucnu by měla být propojena se SIS. R. Holodňák podotkl, že k drobnějším technickým a 
IT úkolům by fakulta mohla využít studenty. Nebylo by proto třeba najímat další lidi do LVT. 
Dodal, že fakulta by mohla pořídit méně nákladnou techniku k nahrávání a streamování 
přednášek (mikrofony, kamery…). Díky tomu by se kvalita distanční výuky i komunikace 
fakulty se studenty mohla zlepšit. P. Himl dodal, že někdo by měl kontrolovat obsah, který 
bude fakulta zveřejňovat. Upozornil, že by v rámci studijních programů měla existovat nějaká 
reflexe toho, jaký způsob výuky vyučující zvolili. Dotázal se, zda je ošetřeno to, aby byl na 
fakultě dostatečně silný internet k tomu, aby mohlo streamovat více vyučujících najednou. Na 
závěr se dotázal, zda existuje způsob, jak může vyučující rezervovat učebnu a technické 
vybavení k on-line výuce. Děkanka odpověděla, že garanti již dostali pokyn k tomu, aby 
evidovali formy výuky. Dodala, že vedle toho bude fakulta evidovat i množství povinností, 
které studenti dostávají. Dále bude pracovat na tom, aby bylo co nejefektivnější využití 
učeben a vybavení. J. Marek dodal, že by vyučující měli nabídnout co nejadekvátnější náhradu 
prezenční výuky a měli by k tomu používat představené nástroje. M. Zandlová podotkla, že 
garanti ne vždy komunikují s vyučujícími v otázce formy výuky. Dodala, že učitelé patrně 
nevědí, že se mohou někde přihlásit o učebnu či vybavení. Děkanka dodala, že tyto informace 
ohledně forem výuky učitelům podalo vedení fakulty. Dodala, že garanti budou muset mít 
přehled o distanční výuce konkrétních předmětů daného programu. Fakulta musí mít o 
distanční výuce přehled tak, aby odpovídala předpisům. Dodala, že rezervace učeben se 
dohaduje s rozvrhářkou H. Gabrielovou. M. Zandlová sdělila, že fungování LVT je 
problematické a komplikované, což fakulta ví již dávno. Mělo by se to vyřešit, aby LVT mohlo 
poskytovat dostatečnou podporu v této extrémní situaci. Nedostatek technické podpory 
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nejvíce dopadá na studenty a vyučující. Děkanka její námitku přijala a přislíbila, že vedení 
fakulty bude situaci řešit. M. Hanyš podotkl, že informace mnohdy nemají ani garanti, ani jiní 
pracovníci fakulty, tudíž není vhodné na ně svalovat vinu. Dodal, že k fungování distanční 
výuky není třeba příliš drahého vybavení, fakulta by měla zvážit, do jakého vybavení bude 
investovat. Vysvětlit, že LVT nemohlo vybavení poskytnout dříve, jelikož sami nemají 
prostředky a zakázky trvají dlouho. Dodal, že sám nemá s LVT špatné zkušenosti. Podotkl, že 
LVT je nyní extrémně vytížené a nemělo by být jeho povinností poskytovat školení v různých 
nástrojích. Děkanka reagovala slovy, že fakulta nyní zjišťuje požadavky vyučujících a podle 
toho bude reagovat. M. Zandlová dodala, že senátoři nechtějí útočit na LVT, nicméně je 
potřeba, aby bylo zajištěno optimální fungování. LVT mohlo navrhnout levnější řešení 
vybavenosti fakulty na distanční výuku. H. Novotná souhlasila a dodala, že si přeje posílení 
LVT. Dodala, že spoustu záležitostí spojených s distanční výukou a komunikací se studenty si 
museli vyučující zařídit sami a z vlastních prostředků. Sdělila, že jde o systémový nedostatek, 
fakulta postrádá osobu na technicko-manažerské pozici, která by tyto situace řešila. 

J. Marek se dotázal, jak to vypadá s anglickým programem. T. Holeček vysvětlil, že 
v srpnu Ministerstvo vnitra rozhodlo, že každá fakulta se musí za své příchozí zahraniční 
studenty finančně zaručit, jinak neobdrží vízum. Tato záruka spočívá v tom, že by fakulta 
v určitých případech měla za studenta uhradit jisté náklady, například náklady na jeho cestu 
domů. Vzhledem k tomu, že může jít o velmi vysoké částky, FHS se k tomu zaručit nemohla. 
UK se tomuto rozhodnutí Ministerstva vnitra snažila zabránit a stále s ním vede jednání. 
Tento fakt značně poškodil zahraniční programy FHS a pokud nebude nařízení zrušeno, 
mohlo by zahraniční programy poškodit i dlouhodobě. Děkanka potvrdila, že vedení fakulty 
nemohlo přistoupit na danou finanční záruku. Dodala, že Pedagogická fakulta záruku taktéž 
nepřijala. Nicméně bylo již přijatým studentům umožněno, aby semestr absolvovali 
distančně. J. Marek se dotázal, kolik zahraničních studentů bude studovat. T. Holeček 
odpověděl, že přesná čísla ještě nejsou, zatím je zapsaných méně než v loňském roce. Zápis 
bude nicméně probíhat až do října. J. Marek se dále dotázal, zda se bude měnit poplatek za 
studium. T. Holeček odpověděl, že fakulta poplatky nemůže změnit, jelikož jsou vyhlášeny 
statutem univerzity. Závisí tedy na univerzitním senátu. M. Hanyš přítomné informoval o tom, 
že se cizojazyčný program na tuto situaci připravoval již od jara, a tudíž nastalé komplikace 
zvládá. Kurzy v angličtině jsou připraveny na distanční výuku, stejně tak atestace i státní 
zkoušky mohou v rámci možností proběhnout distančně. Dále vyjádřil nespokojenost 
s rozhodnutím Ministerstva vnitra a dodal, že to ovlivní celý akademický rok. Děkanka sdělila, 
že univerzita bude tlačit na ministerstvo, aby tuto podmínku zrušilo. 

A. Hrdličková informovala přítomné o prosbě a výzvě transgender studujících fakulty a 
univerzity k tomu, aby se v platformě MS Teams nezobrazovalo úřední jméno (které 
nevyužívají), nýbrž preferované jméno. Navrhla, aby se v SIS mohlo zadat preferované jméno, 
které by pak bylo využíváno i v MS Teams. T. Holeček odpověděl, že by trvalo několik let, než 
by rektorát takovouto systémovou změnu v SIS provedl. A. Hrdličková odpověděla, že by se 
změna mohla provést v nové verzi SIS. J. Marek navrhl, že by se to dalo vyřešit tím, kdyby 
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studenti vstupovali do MS Teams jinak než přes univerzitní login. T. Holeček dodal, že se do 
MS Teams může člověk přihlásit bez identity z UK jako host. Dodal, že univerzitní podpora je 
v těchto záležitostech (například v integraci Moodle, MS Teams a SIS) pomalá. 

J. Marek na závěr vznesl požadavek, aby fakulta zlepšila formu a techniku propagace 
navenek tak, aby naplnila očekávání dnešních studentů. Vyzval k dalším komentářům, nikdo 
se nepřihlásil, a tak ukončil diskuzi.  

AS FHS UK bere na vědomí informace děkanky a proděkanů. 

8) Různé 
• Předseda J. Marek přítomné informoval o tom, že jim pošle termíny příštích zasedání. 

Dále se dotázal na to, jak je to s povinností doktorských studentů mít stáž. R. Holodňák 
odpověděl, že doktorští studenti nemají žádné informace o průběhu semestru. Sám 
požádal proděkanku pro doktorské studium J. Jeníčkovou o informace. Děkanka 
odpověděla, že doktorandi budou informováni e-mailem. Pokud nebude možné 
uskutečnit stáž, bude existovat náhradní řešení. Ubezpečila přítomné, že současná 
situace by neměla nijak ohrozit možnost doktorandů absolvovat. 

• M. Hanyš se dotázal na to, jak probíhá stavební etapa B. Dále se dotázal na to, zda existují 
rizika financování a dotázal se i na finanční průběh letošního roku. Děkanka odpověděla, 
že fakulta si zatím vede dobře, závazky zatím splácí podle plánu a měla by to zvládnout i 
příští rok. Dále vysvětlila, že vedení fakulty muselo stáhnout původní investiční záměr, 
jelikož bylo třeba aktualizovat projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala nové 
legislativě a změnám cen na trhu. Etapa A byla dokončena, proto se mnoho detailů 
projektové dokumentace etapy B musí upravit. Dodala, že univerzita zřejmě získá další 
pozemky v okolí budovy a tato skutečnost se taktéž musí v projektu upravit. 

17:50 – odchází senátoři F. Geisler a P. Himl  

• J. Marek se dotázal, zda se na univerzitním senátu řeší otázka půjčky FHS UK. Děkanka 
odpověděla, že v tuto chvíli se o tom nejedná, ale na podzim by mohlo. 

• R. Holodňák se dotázal, zda by na fakultní budově neměly být varovné polepy, které by 
zamezily tomu, aby do ní naráželi ptáci. Dotázal se, zda nebyly v původním návrhu 
budovy. Děkanka odpověděla, že to nebyly varovné polepy, ale pouze grafický prvek. 
Dodala, že sklo není průhledné, je tmavší, tudíž patrně nehrozí, že by do něj ptáci vráželi. 
R. Holodňák požádal o to, aby se situace ohledně ptáků monitorovala.  

• M. Zandlová se dotázala na reorganizaci fakulty. Děkanka odpověděla, že následující den 
bude podepisovat opatření děkana, na základě kterého vchází reorganizace 1. října 
v účinnost. Dále budou jmenováni provizorní vedoucí kateder. Původně mělo být rovnou 
vyhlášeno výběrové řízení, nicméně se to kvůli nastalé situaci nestihlo řádně připravit. 
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Provizorní vedoucí by měli fungovat maximálně jeden a půl měsíce, pak bude vyhlášeno 
řádné výběrové řízení. 

J. Marek vyzval k dalším komentářům, nikdo se nepřihlásil, a tak ukončil diskuzi.  

V 18:04 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK. 

Zapsal: Jan Potoček 

Přehled schválených usnesení: 

456. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 27. července 2020. 

457. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. června 2020. 

458. AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na rok 2021/2022 pro pregraduální 
programy. 

459. AS FHS UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. 

460. V souladu s čl. 2 Volebního řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy se vyhlašují volby do AS FHS UK na 24. - 27. listopadu 2020. AS FHS UK 
stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů 
z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2024. Funkční 
období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2021 a končí 
31. ledna 2023. 

461. AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení J. Chavalka (externí předseda volební komise), 
J. W. Markupová (zástupce učitelské kurie senátu), O. Špaček (náhradník za učitelskou 
kurii), R. Holodňák (zástupce studentské kurie senátu), A. Brocková (zástupkyně 
studentské kurie senátu), M. Krofta (náhradník za studentskou kurii). 

 


	Zápis ze zasedání
	Akademického senátu Fakulty humanitních studií
	Univerzity Karlovy
	dne 24. září 2020
	2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 27. července 2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)


