č. j.: UKFHS/388255/2021-5

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy
dne 9. září 2021

Přítomno:
Alexandra Brocková, Jan Horský, Tatiana Chavalková Badurová, Pavel Himl, Agáta Hrdličková,
Matěj Krofta, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Věra Sokolová, Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth
Markupová, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 12
Omluveno:

Milan Hanyš, Radek Holodňák

CELKEM OMLUVENO: 2
Nepřítomno:
-

(Senátor David Jelínek neměl v době jednání statut studenta.)

Hosté:

Marie Pětová (děkanka fakulty), Richard Zika (proděkan pro pregraduální studium), Gabriela

Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorská
studia), Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu), Sára Říhová
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
P. Himl představil program, který byl následně schválen tichým souhlasem.
Navržený program:

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 30. června
2021 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)

3) Schválení podmínek přijímacího řízení pro pregraduální studijní programy na
FHS UK pro rok 2022/2023 (předkládá děkanka M. Pětová)

4) Opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika (předkládá
děkanka M. Pětová)

5) Různé

Program zasedání dne 9. září 2021 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 30. června
2021 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda představil připomínku k zápisu týkající se bodu 7., v níž bylo navrženo vyškrtnout

větu o odchodu M. Hanyše, protože ten sice odešel, ale zanedlouho se vrátil. Senát poté zápis
schválil.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 30. září
2021.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3) Schválení podmínek přijímacího řízení pro pregraduální studijní programy na
FHS UK pro rok 2022/2023 (předkládá děkanka M. Pětová)
Proděkan Holeček informoval, že předkládané podmínky byly vyjednány s garanty programů

a předjednány s rektorátem, protože jejich finální vyhlášení po schválení senátem činí rektor.
Do budoucna se předpokládá možnost uspořádat prezenční přijímací zkoušky a současně se

mají zachovat distanční prvky (domácí práce, motivační dopis) tam, kde se osvědčily. Mezi

změny oproti dosavadním podmínkám přijímacího řízení tudíž patří zařazení distančních

prvků do přijímacího řízení několika magisterských studijních programů, dále zjednodušení
přijímacího řízení na programu Řízení a supervize, které nemá mít za následek zlehčení

náročnosti zkoušky, dále má v rámci programu Teoreticko-výzkumná psychologie dojít ke
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změně podoby přijímacího řízení z ústních pohovorů na dvouhodinovou písemnou práci.

Závěrem uvedl, že v příštím roce se očekává nezměněný počet uchazečů o studium
bakalářských i magisterských oborů.

V následné diskusi se H. Novotná dotázala, zda způsob přijímacího řízení neovlivňuje

počet uchazečů o studium. Proděkan T. Holeček odpověděl, že forma přijímacího řízení podle

posledních zkušeností vliv spíše nemá a počet uchazečů záleží spíše na jiných faktorech. Také
zmínil, že by během roku rád dokončil analýzu fungování přijímací zkoušky ve vztahu k

následnému průběhu studia přijatých uchazečů. Senátoři si následně vyjasnili termíny, do

nichž je třeba podat přihlášky ke studiu a termíny, do kterých je třeba dodat podklady pro

přijetí.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro
pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2022/2023.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4) Opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika (předkládá
děkanka M. Pětová)
J. Jeníčková informovala senát o tom, že v programu Aplikovaná etika garantka profesorka H.

Haškovcová ukončila své působení na FHS UK a garantování programu převzal doc. A. Novák.
Kvůli vypršení platnosti akreditačního oprávnění se předkládá ke schválení nové, které je

oproti původnímu pozměněno. Záměrem změny v akreditaci programu je rozšířit studijní

program i o další obory, jakými je sociologie a psychologie, při zachování hlavního důrazu na

oblast filosofie, a tím navázat na multidisciplinární zaměření studijních programů na FHS UK.
Jedním z důvodů pro rozšíření programu o další obory je také to, aby se na tento obor mohli

hlásit i absolventi jiných oborů než filosofie. J. Jeníčková také upozornila, že profil absolventa
byl v souvislosti se zmíněnými změnami pozměněn oborovou radou jen nepatrně, protože se

k němu pouze přidaly další vědomosti, které vyplývají ze vzdělávání se v oblasti psychologie a

sociologie. I v případě doktorské státní zkoušky došlo ke změně, protože byla obohacena o

vědomosti ze sociologie a psychologie, ale forma zkoušky zůstala stejná. Oborová rada

programu zůstává nezměněna.

V následující diskusi senátoři a senátorky kladli otázky ohledně vytváření nových úvazků

v souvislosti s personálním zajištěním programu, ohledně podoby profilu absolventa, také

upozornili na možný problém s návazností magisterských studijních programů na

projednávaný doktorský program. Dále projednali složení oborové rady a problém

dostatečného počtu habilitovaných pedagogických pracovníků a pracovnic pro zajištění

výuky v rámci doktorských programů.
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17:35 – připojila se děkanka M. Pětová
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal opětovné udělení oprávnění studijnímu
programu Aplikovaná etika.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 4

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Různé
• Paní děkanka informovala, že se očekává zhoršení epidemiologické situace a

představila pravidla týkající se povinnosti užívat respirátory v budově a při výuce.

Uvedla, že v případě setkání více než dvaceti lidí je třeba prokazovat bezinfekčnost. Od

15. září pravděpodobně budou vysoké školy z povinnosti prokazovat bezinfekčnost

vyňaty. Uvedla, že se očekává zahájení prezenční výuky, ale že je pravděpodobný nárůst
skupin, kterým bude muset být nabídnuta forma hybridní výuky.

17:50 – odpojil se senátor J. Marek

• V následné diskusi senátorky a senátoři kladli otázky ohledně provozu fakulty, způsobu

kontrolování bezinfekčnosti, o technickém vybavení fakulty a o významu termínu

„hybridní výuka.“ Ohledně kontrolování bezinfekčnosti byly zmíněny dva možné

postupy, kterými bylo kontrolování při vstupu do budovy studujícími ohodnocenými
stipendiem, a kontrolování vyučujícími na hodině.

Také byl projednáván postup v případě, kdy by studující odmítli prokázat svou

bezinfekčnost a současně by se dožadovali vzdělání. Děkanka Pětová znovu upozornila,
že zmíněné postupy jsou relevantní pouze pro období do 15. září, protože poté má začít
platit zmíněná výjimka pro vysoké školy.

• Otázku na technickou vybavenost budovy zodpověděl proděkan T. Holeček a informoval

o tom, že každá učebna je vybavena počítačem, projektorem a mikrofonem a také byly
tři učebny vybaveny kamerami a mikrofony, aby mohly být kurzy nahrávány a ukládány
na cloud, kde by měla v průběhu času vzniknout knihovna elektronických opor. Také

uvedl, že v případě, kdy by někdo stál o proškolení ohledně užívání zmíněné techniky, je
možné obrátit se na kontakty na webových stránkách. Poukázal na otázku investování

do prostorových mikrofonů, u nichž není jisté, zda by se plně využily i v dlouhodobém

horizontu. Ujistil, že pokud by se rozhodlo o vybavení budovy prostorovými mikrofony,
bylo by možné jimi učebny vybavit velmi rychle.

Děkanka M. Pětová objasnila, že hybridní výuka je široký termín, do něhož se vejde

i jiná než přes počítač a internet realizovaná výuka. Dále uvedla, že není na ní vést debatu

o zapojování prvků online výuky do běžných kurzu a přednášek a ujistila, že pokud se
najde výrazná poptávka ze strany vyučujících po dalším technickém vybavení, např.
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prostorových kamerách či mikrofonech, pak je možné ji zajistit. Uvedla, že věc zapojování

online prvků do výuky spočívá na vyučujících samotných, ale platí, že výuka musí být

především prezenční kvůli závazkům plynoucím z akreditací. Proděkan T. Holeček

upřesnil, že používání distančních prvků v rámci prezenční výuky je možné pouze v
mimořádném režimu. Nadhodil také otázku, zda by distanční výuka nebyla smysluplná
v případě zahraničních programů, v nichž mohou být studující omezeni například vízy.

T. Chavalková Badurová dodala, že vyjasnění významu hybridní výuky by bylo přínosné
i pro zahraniční studující, kteří mohou být zvyklí na jiné pojetí hybridní výuky a při
vstupu na naši fakultu by mohli být překvapeni.

• J. Wohlmuth Markupová požádala o zhodnocení zavedení nového organizačního řádu.

Děkanka M. Pětová přislíbila, že na příští zasedání se pokusí přichystat zprávu o situaci.

18:52 – odpojil se senátor J. Horský

• O. Špaček se zeptal, zda bude probíhat diskuse o přerozdělování prostředků z
programů Cooperatio ještě předtím než bude předloženo ke schválení, popř. kdy.

Děkanka Pětová odpověděla, že nejdříve musí proběhnout diskuse v rámci oborových
skupin, a výsledná podoba dokumentu se posléze předloží senátu.

• H. Novotná se zeptala na testování hluku v budově a jeho výsledky. Děkanka Pětová

odpověděla, že testování probíhalo v průběhu léta firmou, která se snažila problémy
vyřešit.

Termín dalších zasedání byl naplánován na 14. října a 25. listopadu.
Předseda P. Himl poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zapsala:

Petra Musilová

Za správnost: doc. Dr. phil. Pavel Himl
(předseda AS FHS UK)

Přehled schválených usnesení:
498. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 30. září 2021.
499. AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro pregraduální studijní programy na
FHS UK pro rok 2022/2023.
500. AS FHS UK projednal opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika.
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