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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 4. února 2021 

Přítomni: 
Tatiana Badurová, Alexandra Brocková, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, 
Agáta Hrdličková, David Jelínek, Matěj Krofta, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Věra Sokolová, 
Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová  
CELKEM PŘÍTOMNO: 15 

Omluveni:  
CELKEM OMLUVENO: 0 

Nepřítomni: 
- 

Hosté: 
Marie Pětová (děkanka), Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorská studia), Richard Zika 
(proděkan pro pregraduální studia), Gabriela Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), 
Jakub Chavalka, Sára Říhová, Veronika Čapská, Jakub Švec, Lucie Kučerová, Adéla Kobzáňová, 
Hana Veselá, Soňa Světlíková, Karolína Havlová, Klára Naimanová, Tereza Nigirínová, Ella 
Zemanová, Marie Čepová 
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1) Uvítaní nových členů AS FHS UK 

V 16:05 zahájil předseda J. Marek schůzi a přivítal přítomné. Poděkoval končícímu senátoru F. 
Geislerovi a senátorkám M. Pražákové Seligové a Z. Terry za jejich práci v AS FHS UK. Zároveň 
přivítal nové senátorky Věru Sokolovou a Tatianu Badurovou a nového senátora Davida 
Jelínka. Všem popřál vše dobré do nového období. Na závěr oznámil, že již nebude kandidovat 
na předsedu AS FHS UK. Poděkoval senátorům a senátorkám za spolupráci v předchozím 
období. 

2) Schválení programu schůze 4. února 2021 (předkládá předsednictvo AS FHS 
UK) 

Předseda J. Marek představil program schůze. Vyzval ke komentářům a připomínkám. Nikdo 
se nepřihlásil. 

1) Uvítání nových členů AS FHS UK 

2) Schválení navrženého programu schůze 4. února 2021 (předkládá předsednictvo 
AS FHS UK) 

3) Volba předsednictva AS FHS UK 

4) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 26. listopadu 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

5) Informace vedení FHS UK (předkládá děkanka M. Pětová) 

6) Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy (předkládá děkanka M. Pětová) 

7) Návrh na rozšíření doktorského studijního programu Obecná antropologie dle 
čl. 7 Opatření rektora UK č. 14/2019 o společném uskutečňování studijního 
programu s pracovištěm Akademie věd ČR (předkládá proděkanka pro doktorská 
studia J. Jeníčková) 

8) Různé 

Program zasedání dne 4. února 2021 byl schválen tichým souhlasem. 

3) Volba předsednictva AS FHS UK 

J. Marek navrhl jako členy volební komise za učitelskou kurii senátory O. Špačka a sebe (J. 
Marka) a senátora M. Kroftu za studentskou kurii. Všichni navržení s návrhem souhlasili. 
Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy. Následně proběhlo hlasování o navržené komisi. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje volební komisi ve složení: O. Špaček a J. 
Marek za učitelskou kurii a M. Krofta za studentskou kurii. 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13 
Hlasování:  PRO:   11       
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  2 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

16:10 – připojuje se senátor J. Horský 

Ustavená volební komise si následně zvolila jako předsedu senátora O. Špačka. Ten 
přítomným vysvětlil proceduru volby předsedy senátu a místopředsedů za učitelskou kurii a 
studentskou kurii. Informoval přítomné, že volba bude tajná a hlasovat se bude pomocí 
anonymního formuláře, který on sám pošle všem senátorům. Otevřel prostor na nominace na 
předsedu senátu. Přihlásil se senátor J. Marek a nominoval senátora P. Himla. Žádná další 
nominace nebyla. P. Himl nominaci přijal, poděkoval za ní a v krátkosti představil své vize do 
budoucna. Vyzval přítomné k otázkám, nikdo se o slovo nepřihlásil. Senátor O. Špaček zahájil 
volbu předsedy senátu a odeslal formulář členům senátu. 

16:25 – připojuje se senátor R. Holodňák 

Proběhlo hlasování za pomocí formuláře. Výsledek tajné volby: PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽELI SE: 2. P. Himl byl zvolen předsedou AS FHS UK. 

O. Špaček následně otevřel prostor pro nominace na místopředsedy. Senátorka M. 
Zandlová nominovala senátorku V. Sokolovou za učitelskou kurii. Senátorka T. Badurová 
nominovala senátorku A. Hrdličkovou za studentskou kurii. O. Špaček vyzval nominované 
k vyjádření. V. Sokolová za nominaci poděkovala a dodala, že pokud bude zvolena, tak se 
v předsednictvu setká kontinuita s novým pohledem, což může být obohacující. Dále sdělila, 
že chce být konstruktivní spolupracovnicí předsedy senátu. A. Hrdličková taktéž poděkovala 
a nominaci přijala. Následně proběhlo tajné hlasování pomocí on-line formuláře. 

Výsledek tajné volby: V. Sokolová: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2; A. Hrdličková: PRO: 
14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1. Obě nominované byly zvoleny do předsednictva AS FHS UK.  

Předseda volební komise O. Špaček předal slovo novému předsednictvu. Předseda P. 
Himl poděkoval za důvěru. 

4) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 26. listopadu. 
2020 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda senátu P. Himl sdělil přítomným, že k minulému zápisu předchozí předsednictvo 
neobdrželo žádné připomínky. Vyzval k připomínkám na místě. Nikdo další se o slovo 
nepřihlásil. 

Následně proběhlo hlasování. 
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 26. listopadu 
2020.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 15  
Hlasování:  PRO:  14       
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  1  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Informace vedení FHS UK (předkládá děkanka M. Pětová) 

Předseda P. Himl předal slovo děkance M. Pětové. Děkanka nejprve jménem vedení fakulty 
poděkovala bývalému předsednictvu senátu a pogratulovala novému předsednictvu. 
Následně shrnula události posledních dvou měsíců. Informovala přítomné, že od podzimu 
běží na UK debata týkající se programů Cooperatio, které mají pro následujících pět let 
nahradit stávající programy Progres. Jednání probíhala a probíhají mezi vedením univerzity a 
koordinátory Progresů. FHS UK již připomínkovala návrh struktury vědních oblastí a oborů, 
tento návrh byl následně probírán na kolegiu a rozšířeném kolegiu rektora. Na konci února 
by mělo kolegium rektora a Vědecká rada UK danou strukturu schválit. Děkanka návrh 
probírala s proděkankou pro vědu a výzkum, s vedoucími kateder, koordinátory Progresů a 
garanty studijních programů. Až bude jasná daná struktura, bude se o programech 
Cooperatio jednat na úrovni kateder, přizváni budou i další relevantní členové a členky FHS 
UK. Děkanka poznamenala, že proběhlo již několik schůzek s novými vedoucími kateder. 
Děkanka má z těchto jednání dobrý pocit a plánuje, že se budou konat pravidelně.  

Dále přítomné informovala, že nyní probíhají přípravy na nový semestr, ve kterém začne 
výuka opět distančně. Fakulta nicméně počítá s přechodem na hybridní výuku, jakmile to 
situace umožní. Příští týden proběhne setkání s členy a členkami akademické obce. 

Děkanka dále upozornila, že byl upraven univerzitní harmonogram ak. roku a následně 
byl na základě porady děkanky s garanty studijních oborů upraven i fakultní harmonogram. 
Bylo dohodnuto, že není třeba prodlužovat zimní zkouškové období, zatímco letní zk. období 
posunuto, respektive protaženo, bude. Magisterské programy si zároveň mohou určit, zda 
posunou druhý jarní termín odevzdání diplomových prací na konec července. 

Děkanka dále informovala o tom, že proběhlo šetření mezi prvními ročníky ohledně 
distanční výuky. Výsledky se nyní zpracovávají a budou vyučujícím a studujícím brzy 
k dispozici. Poděkovala pracovní skupině (jmenovitě O. Špačkovi a H. Novotné), která 
s přípravou šetření pomáhala. V následujícím období proběhne celouniverzitní šetření určené 
všem studujícím i vyučujícím. FHS UK návrh šetření již opřipomínkovala. 

Děkanka na závěr přítomným sdělila, že byl na posledním zasedání AS UK schválen její 
návrh restrukturalizace dluhu FHS UK na rok 2021. Díky schválenému návrhu se povinnost 
splatit 8 miliónů z fakultního dluhu vůči univerzitě, který celkově činí 25 miliónů, přesouvá 
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na rok 2024. 9 miliónů z tohoto dluhu bylo FHS UKodpuštěno. Fakulta tedy musí tento rok 
splatit 8 miliónů univerzitě a zároveň již splatila 3,5 miliónů každé z obou fakult, od kterých 
si rovněž půjčila.   

 P. Himl děkance poděkoval a otevřel rozpravu. Přihlásila se senátorka H. Novotná a 
zeptala se, jak to vypadá s dodělávkami na stavbě fakultní budovy a jejího okolí a jak to 
vypadá s informačním systémem. Děkanka odpověděla, že dodělávky pokračují a dokončení 
informačního systému se zpozdilo kvůli dodavatelské firmě. Etapa B potřebuje aktualizovat 
dokumentaci, peníze jsou již alokované. Dále probíhá oprava výdechového kanálu a svahu 
kolem něj a dělají se výplety zábradlí. Fakultu na jaře čeká kolaudace plata. 

Senátorka T. Badurová požádala o podrobnější informace k etapě B. Děkanka 
odpověděla, že do ní patří oprava vnějšího okolí fakulty, komunikace, osvětlení, vznik 
víceúčelového hřiště. 

Senátorka A. Hrdličková přednesla žádost studujících o instalaci odpadkových košů na 
cestě mezi tramvajovou zastávkou a fakultou. Děkanka upozornila na to, že to není 
v kompetenci fakulty, ale města či majitelů daných pozemků. Fakulta to může pouze 
navrhnout. A. Hrdličková se dále dotázala, zda bude v nové budově místo pro studenty, kde 
by se mohly konat valné hromady spolků či neformální posezení. Děkanka odpověděla, že 
existují prostory uprostřed budovy. Zatím není rozhodnuto, co a kdy se bude dělat s okolními 
pozemky. 

Senátorka V. Sokolová se dotázala, zda existuje nějaká dohoda s Dopravním podnikem hl. 
města Prahy ohledně směrových tabulí kolem metra a ohledně vytvoření autobusové 
zastávky u budovy fakulty. Děkanka vysvětlila, že jednání probíhala v létě a bylo dohodnuto, 
že dopravní podnik bude situaci na podzim vyhodnocovat a podle toho se rozhodne. Nakonec 
to muselo být kvůli pandemii posunuto. 

Senátorka M. Zandlová upozornila na nebezpečné náledí, které se v zimě vytváří na platu 
kolem budovy. Děkanka odpověděla, že o problému vedení fakulty ví. Bude třeba zajistit 
pravidelné odklízení a upravit osvětlení. 

Senátorka A. Brocková vyslovila návrh zavést v učebnách tzv. tabulové nátěry, které by 
nahrazovaly klasické fixní tabule. Děkanka odpověděla, že o tomto řešení se jednalo, nicméně 
se došlo k závěru, že fixní tabule budou praktičtější. Nyní jsou již objednány, stejně jako další 
technické vybavení (zbývající počítače do učeben atp.). 

Senátor J. Marek se dotázal na využití místnosti vedle knihovny a navrhl, aby byla využita 
jako studentská místnost. Děkanka odpověděla, že by bylo vhodné ještě chvíli vyčkat a 
promyslet, jak danou místnost využít. Zatím slouží jako skladový prostor. Jako prostor pro 
studenty se nabízí i budova, kterou nedávno koupila UK, nicméně využít by ji mohla i 
Matematicko-fyzikální fakulta či Koleje a menzy. 

J. Marek se dále dotázal na splátky fakultních dluhů, jak to s nimi vypadá výhledově v 
příštích letech. Děkanka vysvětlila, že restrukturalizace dluhu se zatím týká pouze roku 2021 
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a v tuto chvíli je výše splátek na každý další rok stejná jako v původním plánu, nicméně 
v každém roce bude možnost vyjednávat o další restrukturalizaci dluhu. J. Marek děkance 
poděkoval za celé dosavadní vyjednávání. Dotázal se, zda se fakultní priority z hlediska 
rozpočtu s ohledem na restrukturalizaci dluhu nějak změní. Děkanka odpověděla, že fakultě 
se daří dostát svým závazkům, aniž by musela nějak zasahovat do rozpočtu určeného na platy 
a mělo by tomu tak být i nadále. Nicméně je třeba počítat s tím, že finanční situace se může i 
s ohledem na pandemickou situaci v budoucnu změnit. 

Slovo si následně vzal předseda P. Himl a souhlasil s připomínkou, že informační cedule 
jsou potřeba. Dále se kladně vyjádřil ke strategii postupného vyjednávání ohledně 
restrukturalizace fakultního dluhu. Upozornil na to, že i některé další fakulty nyní vznášejí 
požadavky na pomoc s financováním jejich stavebních projektů. Vyzval další k diskuzi. Nikdo 
se nepřihlásil.  

AS FHS UK bere informace vedení FHS UK na vědomí tichým souhlasem. 

6) Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy (předkládá děkanka M. Pětová) 

Předseda P. Himl předal slovo děkance. Děkanka vysvětlila, že se mění jednací řád Vědecké 
rady UK, proto i FHS UK navrhuje úpravu fakultního jednacího řádu, aby mohla lépe reagovat 
na současnou situaci a protiepidemická opatření. Upozornila na to, že v tuto chvíli je distanční 
a hybridní forma jednání akademických orgánů možná jen díky nouzovému stavu. 
V budoucnu by bylo dobré mít z hlediska vlastních předpisů zajištěno to, že orgány budou 
moci tímto způsobem fungovat, pokud to bude potřeba, i bez zavedení nouzového stavu. 
Dodala, že formulace návrhu odpovídá celouniverzitnímu návrhu. Stejný návrh schválily už i 
jiné fakulty. Vysvětlila, že další úprava se týká zasedání a hlasování habilitačních komisí: 
podle návrhu by nově mohla komise zasedat distančně či hybridně a hlasovat elektronicky. 
To by se hodilo i pro běžný stav, jelikož by někteří členové komise nemuseli cestovat ze 
zahraničí. Poslední úprava v návrhu je formální a týká se úpravy názvosloví.  

Předseda P. Himl následně otevřel diskuzi. Přihlásila se M. Zandlová a dotázala se, zda se 
distančně mohou scházet i oborové rady. Děkanka odpověděla, že oborové rady nemají 
jednací řád, nejsou orgány fakulty, a proto se jich to netýká a mohou se scházet distančně. 
Proděkanka J. Jeníčková dodala, že možnost hlasovat per rollam u oborových rad je zanesena 
do vnitřních předpisů fakulty. Rady proto mohou takto jednat bez ohledu na výjimečný stav. 
M. Zandlová se dále dotázala, zda bude vědecká rada doplněna o jednoho člena, který předtím 
nebyl schválen, jak to bylo řečeno na jednom z minulých zasedání senátu. Děkanka 
odpověděla, že současné složení vědecké rady je funkční a není potřeba jej doplňovat. Rada 
funguje dobře a složení je vyvážené. P. Himl dodal, že naposledy nebyli schváleni hned dva 
navrhovaní členové a že bylo řečeno, že se rada ještě doplní. Dále vyzval ke komentářům. 
Nikdo se nepřihlásil, a tak ukončil diskuzi. Následně vyzval k hlasování o usnesení. 
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje změny Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 15 
Hlasování:  PRO:   12         
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  3  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

7) Návrh na rozšíření doktorského studijního programu Obecná antropologie dle 
čl. 7 Opatření rektora UK č. 14/2019 o společném uskutečňování studijního 
programu s pracovištěm Akademie věd ČR (předkládá proděkanka pro doktorská 
studia J. Jeníčková) 

Předseda P. Himl předal slovo proděkance pro doktorská studia J. Jeníčkové. J. Jeníčková 
přítomné informovala o tom, že daný návrh na rozšíření programu OA vychází z dlouhodobé 
spolupráce mezi tímto programem a Etnologickým ústavem AV ČR. Díky rozšířené akreditaci 
a společné smlouvě o spolupráci by tato spolupráce byla oficializována. Zároveň by se tím 
vyšlo vstříc námitkám a připomínkám vůči doktorskému programu OA, které přicházely ze 
strany Národního akreditačního úřadu, Rady pro vnitřní hodnocení, ale také námitkám 
Národního vzdělávajícího fondu týkajícím se jmenovacího a habilitačního řízení. Program je 
kritizován za to, že není otevřen spolupráci s externími pracovišti. Proděkanka dále 
vysvětlila, že jednání vedl garant doktorského studijního programu J. Horský s představiteli 
AV ČR. AV ČR by měla vytvořit pracovní místa, na která by se mohli hlásit doktorandi tohoto 
programu, kteří by vyhovovali nárokům EÚ AV ČR. Pro doktorandy by to znamenalo finanční 
podporu a zároveň možnost, aby se svému studiu mohli věnovat naplno a měli větší šanci 
zakončit své studium ve standardní době. Díky tomu by se vyšlo vstříc námitkám, že doba 
studia doktorandů je obecně příliš dlouhá. Na závěr proděkanka upozornila, že daným 
návrhem se nemění obsah akreditace studijního programu, ani studijní plány či studijní 
povinnosti. Vyzvala k dotazům. 

 Předseda P. Himl předal slovo garantovi daného programu J. Horskému. Ten zdůvodnění 
J. Jeníčkové doplnil o další informace, například o to, že by se spolupráce netýkala pouze 
programu OA, ale i dalších programů. Dále dodal, že počet úvazků na AV ČR je omezený a že 
se tato spolupráce bude týkat pouze specializací Historické antropologie a Sociokulturní 
antropologie. J. Jeníčková a P. Himl jeho slova poté ještě rekapitulovali a doplnili. P. Himl 
následně vyzval ke komentářům.  

 V. Sokolová se vyjádřila k návrhu kladně, nicméně se dotázala, jakým způsobem se budou 
doktorandi na daná místa vybírat. J. Jeníčková odpověděla, že jeden zástupce EÚ AV ČR by 
seděl v komisi u přijímacího řízení na doktorské studium daného programu a během řízení 
by mohl vytipovat potenciální kandidáty, které by následně oslovil. Spolupráce by se tedy 
týkala pouze nově přijímaných doktorandů. 
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M. Zandlová se taktéž vyjádřila kladně, nicméně se dotázala, jak si fakulta ověří, zda je EÚ 
AV ČR schopný daná místa financovat. Dále dodala, že fakulta sice nemá dostatek 
habilitovaných lidí v tomto oboru, nicméně EÚ AV ČR také ne. Dotázala se, jak by tito lidé z EÚ 
AV ČR mohli být školiteli doktorandů FHS UK, když Vědecká rada FHS UK zamítá jako 
školitele někoho, kdo není docent. Je tedy otázka, jak by tato spolupráce vyřešila problém 
s nedostatkem školitelů doktorandských studentů v tomto oboru. 

Senátor R. Holodňák upozornil na to, že senátoru J. Horskému nebylo rozumět a že je to 
dlouhodobý, technický problém, který se netýká pouze senátu, ale i výuky. Sám to považuje za 
neuctivé vůči ostatním senátorům a hostům. P. Himl odpověděl, že technické problémy do 
příštího zasedání vyřeší. 

Senátorka H. Novotná se taktéž k návrhu spolupráce vyjádřila kladně a dotázala se na to, 
s jakým oddělením EÚ AV ČR bude spolupráce navázána. Dále se dotázala, kdo vybere 
komisaře z EÚ AV ČR, který bude sedět v komisi pro přijímací řízení daného programu.  

Senátor M. Hanyš v reakci na M. Zandlovou upozornil na to, že na AV ČR není titul 
docenta rozhodující, kvalita se posuzuje podle jiných parametrů. P. Himl následně předal 
slovo J. Horskému. Ten se nejprve ohradil proti výtce R. Holodňáka a dodal, že R. Holodňák se 
jeho výuky zúčastnil pouze jednou, přičemž nikdo jiný si na technickou kvalitu přenosu 
nestěžoval. Vyzval k větší korektnosti. Dále vysvětlil, že v celém procesu budou probíhat dvě 
na sobě nezávislá přijímací řízení: jednak doktorské přijímací řízení, u kterého bude sedět 
jeden zástupce z EÚ AV ČR, jednak přijímací řízení na dané pozice, které bude v režii 
samotného EÚ AV ČR, ale bude v něm naopak zasedat někdo z doktorského programu fakulty. 
Komise pro doktorská řízení jsou navrhovány oborovou radu fakulty a schvalovány děkanem. 
K otázce týkající se financování spolupráce dodal, že EÚ AV ČR počítá s tím, že finance mít 
bude. Dále se vyjádřil k otázce habilitovaných a nehabilitovaných školitelů. Vysvětlil, že 
vědecká rada vyžaduje zdůvodnění proto, aby se nehabilitovaný člověk mohl stát školitelem, 
konkrétně zjišťuje, zda daný kandidát zajišťuje takovou oblast, která není zajištěna 
habilitovaným školitelem. Vědecká rada vyžaduje, aby se za takového kandidáta zaručil 
někdo habilitovaný z daného oboru či programu. J. Horský dále dodal, že díky této spolupráci 
fakulta ukáže institucím, které vznášely námitky, že dokáže jejich námitkám vyhovět. 
Zopakoval i argument, že úvazky představují finanční pomoc studentům, kterým pouhé 
stipendium nestačí a musí si vydělávat vedle studia. Svůj komentář uzavřel slovy, že tato 
spolupráce může fungovat delší dobu a časem se může personální zabezpečení zlepšit. 

P. Himl následně předal slovo děkance. Děkanka upozornila, že navrhovaná spolupráce 
nemá řešit otázku habilitovaných školitelů na FHS UK, nýbrž má především vyhovět námitce, 
že FHS UK málo spolupracuje s jinými institucemi a námitce, že je na FHS UK málo etnologů. 
Podle děkanky by bylo dobré využít nabídky EÚ AV ČR.  

V. Sokolová se následně dotázala na to, jak přesně budou vypadat daná přijímací řízení a 
podle jakého klíče budou vybíráni studentští kandidáti na dané pozice. M. Zandlová 
upozornila na to, že by FHS UK měla mít možnost vědět, jak hodlá EÚ AV ČR celý projekt 
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zafinancovat. V návaznosti na dotaz V. Sokolové se dále dotázala na parametry, podmínky 
výběru kandidátů a na podobu a délku daných úvazků. Dále se zeptala na podrobnosti 
ohledně návrhu složení oborové rady. Dále se ještě vrátila k otázce nehabilitovaných školitelů 
a kladně přijala vysvětlení J. Horského, podle kterého budou daní školitelé potřebovat 
dobrozdání od habilitovaného školitele z daného programu. Dodala, že v rámci sociokulturní 
antropologie je na FHS UK nedostatek školitelů čili mnozí studenti nemohou najít pro svou 
práci školitele. Tento problém je třeba řešit. 

J. Marek upozornil na to, že se dnes daný návrh projednává, nikoliv schvaluje. P. Himl 
dodal, že pokud má někdo k návrhu připomínky, může je navrhnout. 

J. Jeníčková se následně vyjádřila k jednotlivým probíraným otázkám a uvedla na pravou 
míru některé odpovědi. Upozornila na to, že potenciální školitelé z EÚ AV ČR budou muset 
projít stejným procesem schvalování jako školitelé z FHS UK. Na závěr vysvětlila, jak by měla 
probíhat zmiňovaná výběrová řízení v praxi.  

Děkanka následně reagovala na M. Zandlovou a sdělila přítomným, že fakulta si je 
problému nedostatku habilitovaných docentů a profesorů v oboru sociokulturní antropologie 
vědoma a řeší to s vědeckou radou. P. Himl děkanku požádal, aby byl senát o výsledcích 
tohoto jednání informován.  

Následně si vzal slovo J. Horský a taktéž ještě vyjasnil některé aspekty celého návrhu, 
především popsal, jak by měla vypadat daná přijímací řízení. Na závěr dodal, že na FHS UK je 
8 habilitovaných pracovníků oboru sociokulturní antropologie, nicméně pouze jeden z nich se 
přímo podílí na chodu Katedry antropologie. Děkanka reagovala slovy, že o tomto problému 
taktéž ví, upozorňuje na ně i Akreditační úřad. Vedení fakulty bude tento problém řešit. 
Předseda P. Himl dodal, že mu tyto připomínky přijdou relevantní. Následně vyzval 
k hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK projednal Návrh na rozšíření doktorského studijního 
programu Obecná antropologie dle čl. 7 Opatření rektora UK č. 
14/2019 o společném uskutečňování studijního programu s 
pracovištěm Akademie věd ČR dle předloženého materiálu.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 15 
Hlasování:  PRO:   13       
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  2 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

8) Různé 
• Předseda P. Himl přítomným sdělil, že je třeba dohodnout přibližné termíny příštích 

zasedání. Dále přítomné informoval o tom, že z podnětu volební komise navrhuje 
vytvořit pracovní skupinu, kterou by tvořili někteří členové a členky AS FHS UK. Cílem 
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skupiny by měla být spolupráce na přípravě návrhu na úpravu volebního a jednacího 
řádu AS FHS UK. Je třeba identifikovat problematická místa, která se v řádech 
vyskytují. P. Himl navrhl jako členy skupiny J. Marka a dále předsedu poslední volební 
komise J. Chavalku. Vyzval všechny, kteří se chtějí zúčastnit, aby se připojili.  

Senátorka J. Wohlmuth Markupová (členka volební komise) vysvětlila, že podnět 
vychází ze zkušenosti z posledních voleb. Upozornila na to, že například došlo k tomu, 
že jeden kolega nominoval sám sebe, přičemž z volebního řádu nebylo jasné, zda je 
takový krok možný. Volební komise objevila i další problematická místa volebního 
řádu. Proto by bylo dobré volební řád projít a revidovat. Dále J. Wohlmuth Markupová 
upozornila na to, že fakulta musí před podzimními volbami zajistit funkční systém na 
volbu. V tuto chvíli nejsou volby technicky proveditelné. R. Holodňák dodal, že volební 
systém je nyní nejpalčivější problém, přičemž OIT ohlásilo, že se současným 
systémem není schopno volbu technicky zajistit. Aby volby mohly proběhnout, je 
třeba tento problém vyřešit. Proto navrhl, aby se tato technická stránka odlišila od té 
administrativní a řešila se zvlášť. J. Chavalka potvrdil, že se na této činnosti bude rád 
podílet. 

Senátor D. Jelínek přítomné informoval o tom, že technický problém voleb řešil se 
S. Říhovou a J. Vaňkem z OIT. Vysvětlil, že OIT nechce stávající systém používat, 
jelikož má velké nedostatky. Nicméně existují jiné varianty, které se nedávno objevily 
i díky tomu, že ostatní fakulty taktéž musely řešit distanční volby během pandemické 
situace. Sdělil přítomným, že je nyní v kontaktu s RUK i s J. Vaňkem ohledně jednoho 
volebního systému. Své poznatky chce dále konzultovat s danou pracovní skupinou. P. 
Himl D. Jelínkovi poděkoval a požádal ho, aby se také stal členem pracovní skupiny.  

Slovo si vzala S. Říhová a poděkovala D. Jelínkovi za aktivní přístup. Souhlasila 
s poznámkou, že je třeba rozlišovat dvě roviny toho problému: technickou a 
administrativně-legislativní. Vysvětlila, že legislativní rovinu již nyní řeší, některé 
problémy konzultovala s členy Legislativní komise AS UK. Předseda této komise J. 
Staša odpověděl, že sebenominace je s ohledem na volební řád možná. S. Říhová dále 
informovala, že připravila komentáře ke sporným částem volebního řádu, přičemž 
řešit je následně bude senát a vedení fakulty. S ohledem na jednací řád senátu 
doporučila vyčkat do jara, kdy se bude měnit jednací řád univerzitního senátu a bude 
možné se těmito změnami inspirovat. 

M. Hanyš podotkl, že volební řád je záležitostí vedení fakulty, tudíž zmiňovaná 
pracovní komise nemůže fungovat bez pověření od vedení fakulty. Senátoři 
maximálně mohou přinést zkušenosti, nemohou navrhovat předpisy. J. Wohlmuth 
Markupová reagovala na komentář S. Říhové a potvrdila, že danému kolegovi byla 
sebenominace umožněna. Slovo si následně vzala děkanka a potvrdila, že o pracovní 
komisi ví a že je se S. Říhovou v kontaktu. P. Himl dodal, že se ještě dohodne, jak bude 
pracovní komise fungovat. 

S. Říhová zareagovala na poznámku M. Hanyše a vysvětlila, že její úloha spočívá 
v tom, že propojuje vedení fakulty se senátem, případně s pracovní komisí. 
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• M. Hanyš se dále dotázal, jak to vypadá s možností dálkové evidence 

dovolených/docházky. Děkanka odpověděla, že tím pověřila tajemníka. Sama 
považuje zavedení dálkové evidence za logické a dobré řešení.  

• A. Hrdličková v návaznosti na dřívější komentář R. Holodňáka upozornila na to, že by 
fakulta měla garantovat technickou kvalitu distanční výuky. Zaznamenala stížnosti od 
více studujících ohledně semináře, kde byla velmi špatná kvalita zvuku. Děkanka 
připomínku zaznamenala a slíbila, že záležitost bude řešit.  

P. Himl navrhl, aby byly termíny příštích zasedání AS FHS UK vždy poslední čtvrtek v měsíci. 
Navrhl tyto termíny zasedání: 25. února (pouze pokud třeba), 25. března, 29. dubna, 27. 
května a 24. června. Vyzval k dalším komentářům, nikdo se nepřihlásil. 

V 18:37 předseda P. Himl poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK. 

Zapsal: Jan Potoček 

Přehled schválených usnesení: 

470. AS FHS UK schvaluje volební komisi ve složení: O. Špaček a J. Marek za učitelskou kurii 
a M. Krofta za studentskou kurii. 

471. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 26. listopadu 2020. 

472. AS FHS UK schvaluje změny Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK.  

473. AS FHS UK projednal Návrh na rozšíření doktorského studijního programu Obecná 
antropologie dle čl. 7 Opatření rektora UK č. 14/2019 o společném uskutečňování 
studijního programu s pracovištěm Akademie věd ČR. 
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