č. j.: UKFHS/478838/2021-4

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy

dne 25. listopadu 2021

Přítomni:
Tatiana Chavalková Badurová, Alexandra Brocková, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský,
Agáta Hrdličková, David Jelínek, Matěj Krofta, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Ondřej Špaček,

Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 13
Omluveni:
Milan Hanyš, Věra Sokolová

CELKEM OMLUVENO: 2
Nepřítomni:
-

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

Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), Iva Holmerová (proděkanka pro zahraničí),

Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorské studium), Karel Strnad (tajemník), Sára Říhová, Jakub
Švec
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
Předseda P. Himl přivítal přítomné a představil program jednání.
Navržený program:

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 14. října
2021 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)

3) Informace děkanky

4) Schválení obecných pravidel pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK
pro akademický rok 2021/2022 (předkládá proděkanka pro doktorská studia J.
Jeníčková)

5) Různé

Program zasedání 25. listopadu 2021 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 14. října 2021
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
P. Himl informoval, že zápis byl upraven podle připomínky J. Marka. Dále byla do zápisu
zapracována obsáhlá doplnění T. Chavalkové Badurové. Vzhledem k jejich rozsahu a

nemožnosti se s nimi předem seznámit navrhl P. Himl hlasovat o přijetí původní, nebo
rozšířené verze zápisu až na příštím zasedání. Nikdo z AS proti tomu neměl námitek.

3) Informace děkanky
Paní děkanka informovala o opatřeních přijatých kvůli zhoršování epidemiologické situace.
Bylo připomenuto, že FHS UK je fakultou, na níž obecně panuje zájem o udržení prezenční

výuky co nejdelší dobu, nicméně tomu by mělo odpovídat i dodržování opatření, v čemž

fakulta nevyniká.

Paní děkanka poděkovala studentům, kteří se za FHS UK zúčastnili oslav 17. listopadu.

Připomněla, že nová budova fakulty byla oceněna dvěma cenami za architekturu a fakulta tak
vstupuje do veřejného prostoru kvalitní architekturou a navazuje na tradici UK. Dále

poznamenala, že probíhají debaty o rozdělování financí v rámci programů Cooperatio, ale

domluva ohledně výsledného modelu fungování si ještě žádá čas. Svou promluvu zakončila

oznámením o přejmenování Katedry organizačních studií na Katedru aplikovaných sociálních

věd.

Následující diskuse se týkala toho, zda je v budově k dostání rouška či samotesty pro

případy nouze. Paní děkanka a tajemník Strnad odpověděli, že roušky jsou k dispozici na

děkanátu a navrhli, aby byly umístěny také na recepci. O zprostředkování samotestů se
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neuvažuje, protože v současné chvíli nejsou považovány za průkazné. J. Horský podpořil
výzvu paní děkanky k dodržování nařízení.

H. Novotná vyjádřila své rozladění nad tím, že fakulta není dostatečně vybavena pro

hybridní výuku. M. Zandlová doplnila na základě své zkušenosti, že problémem není jen

vybavenost, ale také komunikace s IT oddělením. J. Marek poznamenal, že navzdory jednomu
zmíněnému případu se IT oddělení snaží vycházet požadavkům vstříc. Paní děkanka

požádala, aby byly tyto problémy řešeny s proděkanem T. Holečkem.

P. Himl se dotázal na to, jak je fakulta připravená na nový vnitřní mzdový předpis UK,

který od 1. 1. 2022 stanoví vyšší spodní hranici mezd akademických pracovníků v návaznosti
na zaručenou mzdu a jak se tato změna promítne do složek mzdy. Děkanka odpověděla, že

ačkoli jsou mzdy poměrně nízké, pohybují se většinou ve středu tarifového spektra a nehrozí

tak, že by na navýšení „podlah“ nebyla fakulta připravena. Podle tajemníka K. Strnada by se

změna mohla týkat struktury mezd, kdy by se snížily či odebraly osobní příplatky

zaměstnanců a o tuto částku by byl navýšen tarif. Navýšení mezd se nechystá z důvodu změny

mzdového předpisu UK, ale proto, že jsou celkově nízké. P. Himl poděkoval za informace a

vyzval k informování senátu o dalším vývoji v této věci.

4) Schválení obecných pravidel pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK
pro akademický rok 2021/2022
(předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková)
Proděkanka Jeníčková představila současnou situaci v oblasti doktorských stipendií, kdy byl

v souvislosti se zavřením škol mj. prodloužen nárok na doktorské stipendium o šest měsíců

těm studentům, které zavření škol postihlo, ale tuto novou finanční zátěž mají nyní nově nést
univerzity, nikoli MŠMT. Paní proděkanka uvedla, že tento problém fakulty zatěžuje na

několik dalších let, konkrétně pro FHS UK znamená zátěž cca 7 mil. Kč v průběhu tří let, a

proto rektoři a děkani ohledně této věci jednají s ministerstvem. V předkládaném návrhu jsou
navrhnuty nové výše stipendií s ohledem na tuto situaci a studijní a publikační činnost

studentů, konkrétně se jedná o částku 13 -14 tis. Kč. pro studenty s výbornými výsledky a

nižší částku pro ostatní studenty.

V následné diskusi senátoři kladli otázky ohledně výdajů, které tato nová situace pro

fakultu znamená, struktury financování doktorských studentů a mechanismu vyplácení

stipendií. Také diskutovali o podpoře studentů v zakončení studia v řádné době a možnosti

toho, jak se ohradit vůči závazku vyplácet stipendium, který je na univerzity kladen zákonem,
aniž by byla univerzitám poskytnuta finanční náhrada.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorských
stipendií na FHS UK pro akademický rok 2021/2022.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

13

PROTI:

0
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ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Různé
• Předseda Himl informoval, že skončily volby do AS FHS UK a AS UK, poděkoval všem,
kdo se podíleli na zajištění jejich průběhu, a předal slovo H. Novotné. Předsedkyně
volebních komisí H. Novotná seznámila senát s předběžnými výsledky voleb. H.

Novotná uvedla, že komise obdržela stížnost, která se netýkala průběhu voleb ani
výsledku voleb, jež má komise v kompetenci, a stěžovateli bude doporučen další

postup.

• Proběhla diskuze o míře detailnosti a připomínkování zápisů ze zasedání AS. Byly

vzneseny požadavky na rozesílání zápisu s větším předstihem a jeho větší podrobnost

(T. Chavalková Badurová, A. Hrdličková, R. Holodňák), diskutovalo se o účelu zápisu a
využití nahrávek zasedání (M. Zandlová, J. Wohlmuth Markupová). Předsednictvo
pořizování zápisu projedná a navrhne jeho modality na příštím AS.

• Na dotaz M. Zandlové hovořil tajemník K. Strnad o příjmech, pocházejících z pronájmu
budovy FHS UK. Vykazují se jako doplňková činnost a jejich použití je relativně volné.
Výše těchto příjmů ale není vysoká. Co se splácení dluhu FHS UK týče, upřesnil

tajemník, že se umořuje ze dvou zdrojů, z fondu provozních prostředků a z fondu

rozvoje investičního majetku, mezi nimiž lze prostředky převádět. Fondy se vytváří ze
zdrojů, které zbydou z příspěvků (fond provozních prostředků), nebo z odpisů (fond

rozvoje investičního majetku). Dodal, že převádění zdrojů z doplňkové činnosti do
těchto fondů není běžné.

P. Himl na závěr informoval, že termíny dalších zasedání v roce 2022 byly naplánovány na 6. 1.,

3. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5. a 30. 6., poděkoval za účast, popřál hezké Vánoce a ukončil zasedání.
Zapsala: Petra Musilová
Přehled schválených usnesení:

507. AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK
pro akademický rok 2021/2022.

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