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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 6. ledna 2022 

Přítomni/y: 
Alexandra Brocková, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský (příchod 16:10), Agáta Hrdličková, 
Tatiana Chavalková Badurová, David Jelínek (příchod 16:59), Matěj Krofta, Jakub Marek (odchod 
18:00), Hedvika Novotná, Věra Sokolová, Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth Markupová (odchod 
17:00), Markéta Zandlová 
CELKEM PŘÍTOMNO: 14 

Omluveni/y:  
Milan Hanyš 
CELKEM OMLUVENO: 1 

Hosté: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník), Richard Zika (proděkan pro 
pregraduální studium), Gabriela Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), Iva 
Holmerová (proděkanka pro zahraniční vztahy), Sára Říhová, Jana Jeníčková (proděkanka pro 
doktorské studium), Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení a informační systémy), Adam 
Řehák, Anna Vozková, Šárka Vohlídalová, Oto Gibarti, Martina Pustková, Karolína Havlová, 
Tereza Šustková 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

Předseda P. Himl přivítal přítomné a představil program, který byl následně schválen tichým 
souhlasem. 

Navržený program: 

1. Zahájení zasedání a schválení navrženého programu 

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

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 25. 
listopadu 2021 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

4. Informace děkanky 

5. Fakultní psychologická péče pro studující a zaměstnance (předkládá senátor R. 
Holodňák) 

6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření FHS UK za rok 2020 (předkládá 
děkanka M. Pětová) 

7. Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 
2020/2021 (předkládá proděkan pro pregraduální studia R. Zika) 

8. Různé 

Program zasedání dne 6. ledna 2022 byl schválen tichým souhlasem. 

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

Předseda představil dvě varianty zápisu, stručnou a podrobnou, a dal nejprve hlasovat o 
podrobné verzi coby protinávrhu k původní verzi stručnější. 

16:10 - připojil se Jan Horský 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13 
Hlasování:  PRO:   8      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  5  

Zápis byl schválen. 
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3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 25. listopadu 
2021 

Předseda vyzval k připomínkám k zápisu. Nikdo se o slovo nepřihlásil. 

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

4) Informace děkanky 

Paní děkanka senát informovala o vývoji ve věci přiřazování akademických pracovníků a 
pracovnic do programů Cooperatio a o souvisejících mezifakultních dohodách. Dále oznámila, 
že se pracovní skupina shodla na úpravě systému SIS, která by měla zmírnit problémy 
s registrací předmětů, a ujistila, že v nejbližší době o nich bude akademická obec 
informována. Závěrem své promluvy poděkovala za odvedenou práci těm senátorům a 
senátorkám, kteří ve funkci končí. 

Do diskuse se přihlásila A. Hrdličková a požádala o informace ohledně opravy lavic v aule. 
Paní děkanka uvedla, že náprava se zpožďuje, protože je obtížné rozhodnout, která ze stran 
účastnících se výstavby budovy za závadu nese zodpovědnost. A. Hrdličková dále požádala o 
informace ohledně toho, zda se dále pracovalo s připomínkami od studentských 
ambasadorek. Děkanka ujistila, že s ambasadorkami proběhlo jednání, na němž se řešila 
mimo jiného možnost zavést ve škole automaty na jídlo. V blízké době se plánuje jednání 
s dodavateli automatů. 

5) Fakultní psychologická péče pro studující a zaměstnance 
(předkládá senátor R. Holodňák) 

R. Holodňák v úvodním slově uvedl, že FHS UK je poslední fakultou, která nemá zajištěnou 
vlastní psychologickou péči. Informoval o dotazníku, z něhož na základě několika více než 
dvou set  odpovědí studujících vyplývá zájem o služby fakultního psychologa. Uvedl, že oslovil 
Š. Vohlídalovou a A. Vozkovou, pracovnice Centra Carolina, s prosbou o přednesení informací 
týkajících se možnosti zavedení této služby na fakultě. 

Předseda P. Himl předal slovo Š. Vohlídalové, vedoucí Centra Carolina, která uvedla, 
že kvůli přetíženosti Centra Carolina byly fakulty oslovovány a informovány o možnosti 
nabízet na fakultách psychologickou pomoc nebo alespoň zajistit smluvní externí 
psychologickou péči přímo pro danou fakultu. A. Vozková jmenovala na základě své 
zkušenosti z Centra Carolina nejčastější problémy, s nimiž se studující na centrum obrací. Š. 
Vohlídalová doplnila, že za rok 2021 se v poradně uskutečnilo 1300 konzultací, z nichž 60 
bylo věnováno studujícím FHS UK. Celkové číslo nicméně může být vyšší, protože jen 
polovina studujících, kteří poradnu navštívili, uvedla informaci o své fakultě. 

V následné diskuzi přítomní projednali několik možností poskytování psychologické 
péče, mezi které spadá možnost využít některého z poradenských center UK (Centrum 
Carolina, Psychologické poradenské centrum FF UK a Akademická psychologická poradna při 
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Katedře psychologie PedF UK v Praze), případně s nimi navázat užší spolupráci a vyjednat 
kapacitu pro studující FHS UK, dále možnost zavedení fakultní/ho 
koordinátorky/koordinátora, jež by odkazoval studující na služby externího psychologa nebo 
psycholožky, nebo zřízení vlastní fakultní psychologické poradny. 

Proděkanka Seidlová-Málková upozornila na problematičnost zavedení zmiňovaného 
externího řešení související s rozsáhlostí požadovaných služeb, které jeden psycholog či 
psycholožka nemá šanci kvalitně zajistit. V souvislosti s možností zřídit nové fakultní 
poradenské centrum byla diskutována rozsáhlost, složitost, i finanční náročnost takového 
úkolu. Více senátorů a senátorek upozornilo na problém informovanosti studujících ohledně 
možností psychologického poradenství na UK a zavládla shoda na tom, že informovanost 
českých i cizojazyčných studující na FHS UK je zásadní. 

V. Sokolová zdůraznila, že jestliže je Centrum Carolina přetíženo, jedná se o 
celouniverzitní problém a je na místě apelovat na vedení univerzity, aby byly centrálně 
poskytované služby rozšířeny. Paní děkanka závěrem ujistila senát o tom, že tento problém 
vedení FHS UK řeší. FHS UK se dosud spoléhala na služby Centra Carolina, ale do budoucna se 
jeví jako nejvhodnější navázání spolupráce s poradnou při PedF UK, od níž fakulta obdržela 
nabídku ke spolupráci, v jejímž rámci by FHS UK byla vyčleněna kapacita v poradně PedF UK 
výměnou za finanční účast FHS UK na chodu poradny. A. Hrdličková upozornila, že pro 
některé studující je náročné obracet se se svými potřebami přímo na univerzitu a bylo by pro 
ně nízkoprahovější mít možnost si o psychologickou pomoc říct přímo prostřednictvím 
fakulty, jejíž chod je jim bližší. 

16:59 – připojil se senátor D. Jelínek 

17:00 – odchází senátorka J. Wolmuth Markupová 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK usiluje o podporu psychologické péče pro studující 
fakulty ať už v bezprostřední, nebo externě zprostředkované 
formě, a žádá vedení fakulty o podniknutí aktivních kroků 
vedoucích k podpoře psychologické péče pro studující FHS UK a 
propagace možnosti využití těchto služeb. 

 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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6) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření FHS UK za rok 2020 (předkládá 
děkanka M. Pětová) 

Paní děkanka spolu s tajemníkem K. Strnadem představili návrh spočívající v převedení dvou 
složek výsledku hospodaření ve výši 97 682 Kč do FRIM, z něhož jdou prostředky na splácení 
půjček fakulty a na obnovu fakultního majetku. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje návrh na rozdělení výsledků hospodaření 
FHS UK za rok 2020. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

17:45 – odpojil se senátor J. Marek 

7) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 
2020/2021 (předkládá proděkan pro pregraduální studia R. Zika) 

Proděkan R. Zika uvedl, že stipendium získává 141 studujících, z toho 91 na českém 
bakalářském studiu, 6 na anglickém bakalářském studiu a 44 na magisterských studiích. 
Navržená částka stipendia činí 10 tis. Kč. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající 
studijní výsledky za akademický rok 2020/2021. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

8) Různé 

• J. Horský se vyjádřil ke studentskému průzkumu, který zjišťoval potřebu 
psychologického poradenství mezi studujícími, a navrhl zaměřit se na hledání příčin 
jeho výsledku, jenž ukazuje na vysokou poptávku po psychologických službách. 

• T. Chavalková Badurová otevřela diskusi k učitelské podpoře vybraných studentských 
kandidujících do senátních voleb, kdy byl k rozeslání mailu s prosbou o podporu 
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vybraného kandidáta využit SIS. T. Badurová upozornila, že jde problém, který má dvě 
roviny: porušuje pravidla GDPR a zároveň je toto jednání eticky sporné, což by mělo být 
ošetřeno. R. Holodňák navrhl, aby se do volebního řádu zavedla zmínka o 
nepřípustnosti ovlivňování voleb prostřednictvím SISu. S. Říhová rozdělila problém 
s rozesíláním hromadného e-mailu na etickou složku a složku týkající se GDPR, a 
informovala senát o orgánech, jež tyto problémy řeší. A. Brocková uvedla, že za 
problém považuje nedostatek času, v němž se mohou studující prvních ročníků, největší 
voličská skupina, zorientovat na fakultě, poznat spolustudující a orgány fakulty, a 
navrhla řešení spočívající v přesunutí voleb do letního semestru, aby měli studující 
prvních ročníků více času se s děním na fakultě seznámit. T. Badurová upozornila, že 
orientace v kandidátech a kandidátkách je už roky řešena pomocí studujícími 
organizovaných předvolebních dotazníků a především díky předvolební debatě. V. 
Sokolová upozornila, že podobné kauzy se nemohou odrážet ve volebním řádu, neboť 
ten pojednává o organizaci voleb a nemůže stanovovat definice nepřijatelného etického 
jednání, neboť jeho dodržování nelze vymáhat a porušení nelze sankcionovat. P. Himl 
doplnil, že posun voleb na pozdější termín by vyžadoval zásadní legislativní změny a 
navíc by termín pak nekorespondoval s volbami do univerzitního senátu, čímž by se 
proces zkomplikoval. J. Horský závěrem upozornil, že AS FHS UK nemá být obdobou 
dolní sněmovny a jestliže se jí stává, je třeba se zamyslet nad tím, co je špatně. Senátoři 
a senátorky dále hlasovali o přijetí usnesení navrženém R. Holodňákem. 

• A. Hrdličková upozornila, že studentský spolek safe space, feministický kolektiv UK 
umístil zdarma dostupné hygienické potřeby na genderově neutrální toalety v budově 
FHS UK. 

• A. Brocková se vzhledem ke konci svého mandátu rozloučila se senátory a senátorkami 
a zreflektovala své působení v senátu. Ve své reflexi se pozastavila nad nedostatkem 
veřejných informací o pravomocích studentské/ho senátorky/senátora a nad místy 
vyostřenou atmosférou v senátu v posledních semestrech. Závěrem popřála, aby se 
senátorům a senátorkám dařilo komunikovat se vzájemným pochopením. 

• P. Himl poděkoval za působení v senátu FHS UK senátorovi  M. Hanyšovi a senátorce A. 
Brockové, kterým končí mandát. 

 

NÁVRH USNESENÍ:  Akademický senát FHS UK považuje za nevhodné a nežádoucí, aby 
vyučující ovlivňovali výsledek voleb do fakultního či univerzitního 
senátu doporučováním konkrétních studentských kandidujících, 
obzvláště pokud se tak děje během výuky či za pomoci fakultních 
informačních systémů (SIS). AS FHS UK dále upozorňuje, že 
v druhém případě hrozí procedurální řízení s ohledem na 
porušení pravidel GDPR. 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12 
Hlasování:  PRO:    8      
 PROTI:  2     
 ZDRŽELI SE:  2  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

Předseda P. Himl připomněl příští termín zasedání AS FHS UK 3. února 2022, poděkoval všem za 
účast a ukončil zasedání. 

 

Zapsala: Petra Musilová 

Přehled schválených usnesení: 

508. AS FHS UK usiluje o podporu psychologické péče pro studující fakulty ať už v 
bezprostřední, nebo externě zprostředkované formě, a žádá vedení fakulty o podniknutí 
aktivních kroků vedoucích k podpoře psychologické péče pro studující FHS UK a 
propagace možnosti využití těchto služeb. 

509. AS FHS UK schvaluje návrh na rozdělení výsledků hospodaření FHS UK za rok 2020. 

510. AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za 
akademický rok 2020/2021. 

511. Akademický senát FHS UK považuje za nevhodné a nežádoucí, aby vyučující ovlivňovali 
výsledek voleb do fakultního či univerzitního senátu doporučováním konkrétních 
studentských kandidujících, obzvláště pokud se tak děje během výuky či za pomoci 
fakultních informačních systémů (SIS). AS FHS UK dále upozorňuje, že v druhém případě 
hrozí procedurální řízení s ohledem na porušení pravidel GDPR. 

 

 

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