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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy 
dne 14. října 2021 

Přítomni: 
Tatiana Chavalková Badurová, Alexandra Brocková, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák 
(příchod 16:30), Jan Horský, David Jelínek, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Věra Sokolová, 
Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová (příchod 17:00, odchod 17:57) 
CELKEM PŘÍTOMNO: 13 

Omluveni: 
Agáta Hrdličková, Matěj Krofta 
CELKEM OMLUVENO: 2 

Hosté/hostky: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Richard Zika (proděkan pro pregraduální studium), Gabriela 
Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), Sára Říhová, Martin Vrabec (garant 
bakalářského studia), Jana Jeníčková, Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení a informační 
systémy), Richard Zika (proděkan pro pregraduální studium), Taťána Petříčková, Jakub Švec, Jan 
Černota, Monika Kuzikowská, Andrea Hinselmová, Jakub Zelenka, Iva Holmerová, Katarína 
Kozová, Lucie Pultrová, Sylvie Řezáčová 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

Předseda P. Himl uvítal senátory a uvedl, že D. Jelínek zakončil své magisterské studium, 
zapsal se do dalšího studia a zasláním prohlášení se znovu stal členem senátu. Následně 
předseda představil program zasedání. 

Navržený program: 

1. Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 9. září 
2021 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

3. Informace děkanky (reflexe organizační reformy, realizace programů Cooperatio 
na fakultě, aktuální provoz fakulty atd.) 

4. Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních 
programů na FHS UK pro akademický rok 2022/2023 (předkládá proděkanka 
pro doktorská studia J. Jeníčková) 

5. Vyhlášení voleb do AS FHS UK, stanovení termínu voleb do AS UK, ustavení 
volební komise (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

6. Různé 

Program zasedání dne 14. října 2021 byl schválen tichým souhlasem. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 9. září 2021 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

K předloženému zápisu nebyly podány připomínky.  

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

3) Informace děkanky (reflexe organizační reformy, realizace programů Cooperatio na 
fakultě, aktuální provoz fakulty atd.) 

Děkanka M. Pětová poděkovala za průběh neformálního setkání k druhému otevření nové 
budovy a následně bod po bodu informovala senát o posledním dění na fakultě, jakož i o 
průběhu prvních týdnů semestru. 

A) Náhradní zápis kurzů do SIS: Prvním z problémů, který paní děkanka spolu 
s proděkanem Holečkem uvedla, byly potíže s registrací kurzů a pád SIS, za něž se 
fakulta prostřednictvím proděkana studentům omluvila. Uvedla, že chyba nebyla na 
straně fakulty, nicméně fakulta se rozhodla zápis anulovat a zopakovat ho 
v náhradním termínu, při němž se objevil problém se zápisem distančních studujících 
a týkal se prerekvizit předmětů. Pro nový, náhradní zápis se paní děkanka 
s proděkanem T. Holečkem rozhodli proto, že se jim jevil jako spravedlivější. Dále 



 
 

 

Strana 3 z 9 

 

paní děkanka oznámila, zřídila pracovní skupinu ve složení T. Holeček a M. Vrabec, do 
které by měli být přizváni studující. Cílem této pracovní skupiny je udělat potřebné 
změny v systému zápisu kurzů tak, aby se zmírnily dopady rozdílných technických 
podmínek studujících při zápisu (internetové připojení, náhoda, technická zdatnost) 
na zápis. Na to konto paní děkanka požádala studentské senátor(k)y, aby doporučili 
několik studujících bakalářského studia, kteří/které by byli přizváni do pracovní 
skupiny. Pak si vzal slovo M. Vrabec, garant bakalářského studia, a vysvětlil, že se 
nebude jednat o žádnou velkou reformu, ale pouze o několik drobných úprav, neboť 
systém zápisů je komplexní a každá nepatrná změna může mít mnoho důsledků (i 
nezamýšlených).  

B) V reakci na stížnosti ohledem nedostatečné technické zdatnosti mnohých vyučujících 
se paní děkanka důrazně postavila na stranu OIT, které opakovaně rozesílalo e-maily 
s pozvánkami k zaškolení a které tomu tak činí i nadále.  

C) Dále paní děkanka odmítla jako „naprostý nesmysl“ argument, že se rozpočet fakulty 
odvíjí od počtu studujících, a proto máme tento akademický rok velký počet 
studujících prvního ročníku. Dle paní děkanky je velký počet studujících dán 
především základní ideou otevřít humanitní studia co největšímu počtu lidí, a zároveň 
by přijetí do studia nemělo záviset na jednom izolovaném výkonu při přijímacích 
zkouškách. Paní děkanka se s proděkanem T. Holečkem nabídli, že rádi všechny 
kolující fámy vyvrátí a vysvětlí argumenty a čísla každému, kdo je o to požádá, a že tak 
ráda učiní i na svém setkání se studujícími, které má proběhnout příští týden (21. 10. 
2021). Senátorka T. Chavalková Badurová oběma poděkovala za vstřícnost a paní 
děkanku požádala, aby důvody, čísla a argumenty uvedla rovnou na příštím zasedání 
senátu. 

D) Technický stav budovy: Následně paní děkanka reagovala na dokument se 
studentskými podněty k budově, který se k ní náhodou dostal a zdůraznila, že 
nepovažuje za vhodné, aby byly tyto podněty takto shromažďovány a organizovány 
studentskými senátory/senátorkami.  Spolu s tajemníkem Strnadem upozornili na 
adresu provoz@fhs.cuni.cz, kam lze všechny podněty a připomínky zasílat. Uvedla, že 
konkrétně problém s lavicemi v aule je v řešení a byl způsoben ukotvením lavic 
v nevhodném materiálu. 

E) Reflexe organizační reformy: Dle paní děkanky přinesla reforma nové nástroje, 
které se snaží o rovnoměrnější distribuci práce (vedení kvalifikačních prací, účast na 
státnicích…) mezi jednotlivými vyučujícími, což bylo do té doby výrazně nevyvážené. 
Reorganizaci zkomplikoval covid, což způsobilo množství komunikačních zádrhelů. 
Z pohledu magisterských studijních programů, které byly dosud identické 
s pracovištěmi, se může reforma zdát spíše tak, že práci ztěžuje, což je ale vyvážené 
celofakultním benefitem (například vnesení řádu do velké skupiny externích 
vyučujících, kteří/které dříve zůstávali v evidenci systému, ačkoli už na fakultě 
nepůsobí). Jako nejzásadnější paní děkanka uvedla, že po reformě odpovídá struktura 
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fakulty novým programúm Cooperatio. Informovala, že ve skupině složené ze 
zástupců koordinačních rad programů Cooperatio, vedoucích kateder a 
garantů/garantek studijních programů probíhá diskuse o distribuci finanční podpory 
pro vědu. Jednání jsou ještě na začátku, ale reforma fakulty rozhodně napomohla 
k tomu, aby byla fakulta na Cooperatio lépe připravena, například rozlišením 
pracujících do jednotlivých vědních odborů. V budoucnu si pak jednotliví pracující 
budou moci vybrat svůj druhý obor.  

Senátorka J. Wohlmuth Markupová poděkovala paní děkance za zhodnocení a uvedla, že 
ačkoliv ji nové organizační struktury dávají smysl, dle její zkušenosti reforma hodně pomohla 
bakalářskému stupni (co do organizace práce), ale na potřeby magisterských programů není 
brán dostatečný ohled. V důsledku je tak vyučujícím magisterských programů přidána další 
práce. Paní děkanka reagovala, že tato situace spadá spíše do vnitřních problémů katedry a 
není důsledkem reformy; navrhla tedy v debatě nad tímto případem pokračovat mimo senát. 
Co se týče sdílení kurzů, senátorka H. Novotná podotkla, že by mělo být řešeno na schůzce 
vedoucích kateder. Paní děkanka potvrdila, že se rozhodně jedná o bod, který je potřeba 
probrat. 

Ke Cooperatiu se vrátila otázka senátorky J. Wohlmuth Markupové, zda existuje nějaký 
společný postup, jak budou katedry vykazovat vědecké výsledky svých pracovníků do OBD,. Na 
otázku odpověděla G. Seidlová Málková, proděkanka pro vědu a výzkum, a uvedla, že oddělení 
vědy nevydalo žádnou směrnici, která by pověřila vedoucí kateder vykazováním výsledků za 
člen(k)y svých kateder. Vedoucí kateder by se měli dohodnout s garanty/garantkami 
programů na postupu s ohledem na to kam a jak se budou výsledky pracovišť vykazovat. 

Senátorka T. Chavalková Badurová se v otázce vrátila zpátky k příkladu Katedry historie, 
kdy je vedoucí katedry zároveň koordinátorem pro historii v bakalářském studiu, a paní 
děkanky se doptala, zda fakulta výhledově plánuje obecně ošetřit problém kumulace funkcí, 
které vedou ke komunikačním, organizačním a dalším problémům. Dle paní děkanky není 
kumulování funkcí ideální a v jistých případech se jej vedení snaží omezit, ačkoliv konkrétně 
v případě Katedry historie jí přijde výhodné. Jako problematické rozhodně hodnotí kumulaci 
funkcí v situaci, kdy je studující zároveň tajemníkem/tajemnicí nebo kdy studující učí. Nicméně 
vedení v současnosti nemá žádný koncept toho, kdy je kumulování v pořádku a kdy nikoliv, a 
ani necítí potřebu taková pravidla stanovit opatřením děkana. 

J. Horský uvedl, že na hodnocení reformy je ještě brzo, a především by mělo vzejít 
z neutrálnější pozice. Dále pak fakulta dle něj dává v mnoha případech přednost zájmům 
bakalářského studia, což je dlouhodobě problematické, nakolik budoucnost fakulty je závislá 
především na výkonech na magisterských a doktorských programech.  

F) Covid opatření: J. Horský dále představil svůj návrh zavést povinnost prokázání 
bezinfekčnosti při vstupu do budovy. Uvedl, že podporu opatření, která mohou 
zabránit vážným důsledkům a mohou napomoci pokračování výuky v prezenčním 
režimu, považuje za morální povinnost. Také zmínil možnost formulovat apelativní 
prohlášení namísto zavedení povinnosti prokázat svou bezinfekčnost. Vyjádřil své 
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zklamání ze současné situace, kdy se i vyučující pohybují bez respirátoru. Paní děkanka 
podotkla, že kontrolu bezinfekčnosti u vstupu do budovy nelze zavést a vynucovat. H. 
Novotná vyjádřila souhlas s J. Horským a poznamenala, že alespoň vyučující by měli 
respirátory nosit a jít příkladem. Předseda P. Himl upozornil na možnost zformulovat 
usnesení ohledně hygienické situace a hlasovat o něm v bodu Různé. Následně bod 
uzavřel. 

17:00 – připojila se senátorka M. Zandlová 

4) Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů na 
FHS UK pro akademický rok 2022/2023 
(předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková) 

Proděkanka J. Jeníčková uvedla, že podmínky přijímacího řízení byly projednány oborovými 
radami studijních programů, byly předloženy právnímu oddělení rektorátu, od něhož 
nepřišly žádné připomínky, tzn. z formálního hlediska jsou podmínky v pořádku. Oborové 
rady jsou spokojeny se současnou podobou přijímacího řízení a předložené podmínky nebyly 
oproti podmínkám předloženým v minulých letech pozměněny po obsahové stránce. 

P. Himl otevřel rozpravu, pro absenci příspěvků ji uzavřel a zahájil hlasování.  

NÁVRH USNESENÍ:  Senát AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do 
doktorských studijních programů na FHS UK pro akademický rok 
2022/2023. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Vyhlášení voleb do AS FHS UK, stanovení termínu voleb do AS UK, ustavení 
volební komise 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda P. Himl uvedl, že volby do fakultního i univerzitního senátu se mají konat ve 
stejném termínu 22. – 25. listopadu 2021 elektronicky. Dále informoval, že v souvislosti 
s elektronickou podobou voleb je třeba postoupit Dokument o technických podrobnostech 
organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS UK na FHS UK a také ho zveřejnit. Dále 
představil navrhované volební komise, které měly pro obě volby stejné složení: Hedvika 
Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), 
Agáta Hrdličková (stud., člen), Jakub Marek (ak. prac., náhr.). Tatiana Chavalková Badurová 
(stud., náhr.). 
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R. Holodňák upozornil, že A. Hrdličková zvažuje kandidaturu ve volbách a není tedy 
vhodné, aby byla součástí komise. Po krátké rozpravě byl na místo A. Hrdličkové navržen J. 
Švec, který se svou účastí v komisi vyjádřil souhlas. 

NÁVRH USNESENÍ:  V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK 
volby do AS FHS UK na 22. - 25. listopadu 2021. AS FHS UK 
stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově 
zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků 
začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2025. Funkční období nově 
zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 
2022 a končí 31. ledna 2024. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK stanovuje termín voleb do AS UK na FHS UK na 22. - 25. 
listopadu 2021. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. 
Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek začíná 1. 
února 2022 a končí 31. ledna 2025. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve 
složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. 
prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec (stud., člen), 
Jakub Marek (ak. prac., náhr.). Tatiana Chavalková Badurová 
(stud., náhr.). 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13 
Hlasování:  PRO:   12       
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  1  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK zřizuje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve 
složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. 
prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec (stud., člen), 
Jakub Marek (ak. prac., náhr.). Tatiana Chavalková Badurová 
(stud., náhr.). 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13 
Hlasování:  PRO:   12       
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  1  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Různé 

• Senátor R. Holodňák se vrátil k již zmíněnému dokumentu se studentskými podněty, 
který chtěl původně rozebrat až na dalším zasedání senátu. Nyní chce otevřít jen dva 
body, které studující vnímají jako nejzásadnější. Konkrétně jde o vylomené lavice v aule 
a nedostatečnou kapacitu dámských toalet. Paní děkanka zopakovala, že vylomené lavice 
jsou již v řešení a oprava proběhne v řádu dní, přičemž senátorům dodá přesný termín 
opravy. Co se týče toalet, kapacita vyhovuje stanoveným normám, neboť v opačném 
případě by kolaudace neproběhla. Fronty před toaletami určitě časem opadnou, protože 
opadne i počet studentů přítomných v budově, jak tomu s postupem semestru obvykle 
bývá. Jelikož je tento problém pouze s dámskými toaletami, paní děkanka navrhla 
stanovit jedny pánské toalety jako genderově neutrální, čímž by je mohly užívat i dámy. 
To ale záleží od toho, jestli většina studentů bude mít o toto řešení zájem a Radka 
Holodňáka pověřila organizací ankety. 

R. Holodňák paní děkance poděkoval za všechny informace a k otázce genderově 
neutrálních toalet dále nasdílel anonymizovaný komentář transgender osoby studující 
na fakultě, mluvící o traumatizaci z genderově stereotypizujícího zbarvení toalet a 
zároveň prosbě o zřízení genderově neutrálních toalet, jež by přinesly komfort mnohým 
studujícím. 

• Předseda P. Himl představil tři doručené návrhy usnesení, kterými by AS FHS UK 
apeloval na akademické i neakademické pracovníky/pracovnice FHS UK či studující, aby 
dodržovali platná protiepidemická opatření. Senátoři/senátorky prodiskutovali přijetí 
těchto usnesení, důraznost jejich sdělení a otázku, zda senátoři mohou v současné situaci 
a v kontextu vlastního jednání takovému usnesení vyjádřit podporu. 

17:57 – senátorka M. Zandlová se odpojila ze zasedání 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK se obrací jak na všechny akademické a 
neakademické zaměstnance a zaměstnankyně FHS UK, tak 
studující fakulty s naléhavou prosbou, aby dodržovali 
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platná protiepidemická opatření. Za zásadní AS FHS UK 
považuje důsledné nošení respirátorů ve společných 
prostorách fakulty a při výuce v učebnách, kde není možné 
dodržovat doporučené rozestupy 1,5 m. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:   11       

   PROTI:  0     
   ZDRŽELI SE:  1  

 USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

• T. Chavalková Badurová navrhla zařadit na program dalšího zasedání senátu bod týkající 
se funkce ombudsmana. V. Sokolová připomněla, že projednání funkce ombudsmana 
bylo odloženo kvůli volbě nového rektora proto, aby bylo možné zohlednit, jakým 
způsobem se k této funkci postaví nové vedení UK. Paní děkanka podotkla, že příští 
zasedání se bude konat po zvolení nového rektora, tudíž je projednání tohoto bodu na 
místě. 

• Paní děkanka připomněla, že 11. listopadu bude FHS UK hostit akci Den na vozíku, která 
má za cíl zviditelnit potíže, se kterými se potýkají lidé s pohybovým znevýhodněním, a 
upozornit na potřebu bezbariérového přístupu ke studiu. 

 

Předseda P. Himl upozornil, že další zasedání AS FHS UK se plánuje na 25. listopadu 2021, 
poděkoval za účast a ukončil zasedání. 

 

Zapsala: Petra Musilová 

Přehled schválených usnesení: 

501. Senát AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních 
programů na FHS UK pro akademický rok 2022/2023. 

502. V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK na 
22. - 25. listopadu 2021. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období 
nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 
2022 a končí 31. ledna 2025. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a 
senátorek začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2024. 

503. AS FHS UK stanovuje termín voleb do AS UK na FHS UK na 22. - 25. listopadu 2021. AS FHS 
UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a 
senátorek začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2025. 
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504. AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. 
prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec 
(stud., člen), Jakub Marek (ak. prac., náhr.). Tatiana Chavalková Badurová (stud., náhr.). 

505. AS FHS UK zřizuje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. 
prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec 
(stud., člen), Jakub Marek (ak. prac., náhr.). Tatiana Chavalková Badurová (stud., náhr.). 

506. AS FHS UK se obrací jak na všechny akademické a neakademické zaměstnance a 
zaměstnankyně FHS UK, tak studující fakulty s naléhavou prosbou, aby dodržovali platná 
protiepidemiologická opatření. Za zásadní AS FHS UK považuje důsledné nošení 
respirátorů ve společných prostorách fakulty a při výuce v učebnách, kde není možné 
dodržovat doporučené rozestupy 1,5m. 

 

 

 

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