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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 3. února 2022 

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

Omluveni:  
- 
CELKEM OMLUVENO: 0 

Nepřítomni: 
- 
 
Hosté: 
Iva Holmerová (proděkanka pro zahraničí), Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorské studium), 
Sára Říhová, Vojtěch Šmíd, Julie Havlíčková, Matěj Lejsal 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

P. Himl přivítal přítomné, zvláště nové členky senátu. Z důvodu absence paní děkanky 
předsednictvo z rozeslaného návrhu programu vyřadilo bod Informace děkanky.  

Navržený program: 

1) Zahájení zasedání, uvítání nových členek AS FHS UK a schválení navrženého 
programu jednání 

2) Volba předsednictva AS FHS UK  

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 6. ledna 
2022 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

4) Žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění studijnímu programu Řízení 
a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (předkládá koordinátorka 
za FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na UK J. Jeníčková) 

5) Žádost o udělení souhlasu ke jmenování členů Disciplinární 
komise FHS UK (předkládá děkanka M. Pětová) 

6)  Různé 

Program zasedání dne 3. února 2022 byl schválen tichým souhlasem. 

2) Volba předsednictva AS FHS UK 

Do volební komise / komise pro tajné hlasování navrhl P. Himl J. Marka, D. Jelínka a M. 
Zandlovou a dal o návrhu hlasovat. 

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

Zvolený předseda komise J. Marek senát informoval o průběhu volby předsednictva AS FHS 
UK a požádal o návrhy kandidátů na funkci předsedy AS FHS UK. Navržen byl P. Himl, který 
nominaci přijal a následně nastínil svou představu vedení senátu. Následovala tajná volba 
s výsledkem:  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI VOLBY/ODEVZDANÝCH VOLEBNÍCH LÍSTKŮ:    15 
Hlasování:  PRO:     14      
 PROTI:   0     
 ZDRŽELI SE:   1  

Na funkci místopředsedkyní AS FHS UK byly nominovány V. Sokolová a A. Hrdličková. Obě 
nominaci přijaly, taktéž nastínily své představy práce v předsednictvu a reflektovaly své 
dosavadní působení. Následovala tajná volba s výsledkem: 
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V. Sokolová 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI VOLBY/ODEVZDANÝCH VOLEBNÍCH LÍSTKŮ:    15 
Hlasování:  PRO:     13      
 PROTI:   0     
 ZDRŽELI SE:   2  

A. Hrdličková 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI VOLBY/ODEVZDANÝCH VOLEBNÍCH LÍSTKŮ:    15 
Hlasování:  PRO:     13      
 PROTI:   0     
 ZDRŽELI SE:   2  

Předsedou AS FHS UK byl zvolen P. Himl, místopředsedkyněmi AS FHS UK byly zvoleny 
V. Sokolová a A. Hrdličková. Protokol o tajné volbě je přílohou zápisu. 

P. Himl dále informoval senát, že na senátním webu byla vytvořena nová podstránka 
Senátorská rukověť AS FHS UK, která informuje o činnosti a pravomocích senátu a zásadách 
výkonu senátorského mandátu. Připomněl, že jediným orgánem, který se může usnášet a 
vystupovat navenek, je senát jako celek, nikoliv jeho neformální části (např. studentská či 
učitelská „komora“). Závěrem požádal, aby se senátoři a senátorky při případných problémech 
při výkonu mandátu obraceli na předsedu senátu, resp. na předsednictvo. 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 6. ledna 2022 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předsednictvo neobdrželo připomínky k zápisu; žádné připomínky nebyly vzneseny ani na 
místě.  

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

16:45 – odchází senátor J. Horský 

4) Žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění studijnímu programu 
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 
(předkládá koordinátorka za FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na UK J. 
Jeníčková) 

Proděkanka J. Jeníčková informovala, že studijnímu programu Řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích bylo uděleno zkrácené akreditační oprávnění odůvodněné tím, 
že program je nedostatečně personálně zajištěn a příliš se opírá o externí vyučující. Nová 
žádost o akreditaci programu na výtky reaguje a došlo i k dalším změnám, mezi něž patří 
např. posílení výuky metodologie, posílení akademického povědomí o významu celého 
programu, a propojení obou specializací programu (řízení a supervize). 
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V diskuzi se V. Sokolová zeptala, zda má nová garantka programu doc. Bosá plný úvazek 
na FHS UK, což bylo potvrzeno. Podle O. Špačka má program průniky i s jinými programy a bylo 
by vhodné konzultovat personální zajištění s ostatními katedrami. Paní proděkanka ujistila, že 
např. s katedrou aplikovaných sociálních věd, z níž se mnoho zaměstnanců a zaměstnankyň 
podílí na výuce, probíhala při přípravě akreditace úzká komunikace. Proděkanka I. Holmerová 
závěrem poděkovala proděkance J. Jeníčkové za práci, kterou na přípravě programu odvedla. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK projednal Žádost o opětovné udělení akreditačního 
oprávnění studijnímu programu Řízení a supervize v sociálních a 
zdravotnických organizacích. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Žádost o udělení souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise FHS UK 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

Předseda senátu v zastoupení děkanky představil žádost. Paní děkanka navrhuje jmenovat do 
komise na základě jejich dosavadní skvělé práce stávající členy, jimž končí funkční období: P. 
Wolmutha (řádný člen, zástupce akademických pracovníků), M. Vrabce (náhradní člen, 
zástupce akademických pracovníků) a M. Lentvorského (řádný člen, zástupce studentů). 
Předseda AS FHS UK dále předal slovo předsedovi pro tajné hlasování J. Markovi. 

J. Marek informoval o průběhu hlasování. Samotné tajné hlasování probíhalo v pořadí P. 
Wolmuth, M. Vrabec, M. Lentvorský. 

P. Wohlmuth 
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:  14 
Hlasování:  PRO:     13      
 PROTI:   0     
 ZDRŽELI SE:   1  

M. Vrabec 
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:  14 
Hlasování:  PRO:     14      
 PROTI:   0     
 ZDRŽELI SE:   0  
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M. Lentvorský 
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:  14 
Hlasování:  PRO:    11      
 PROTI:   2     
 ZDRŽELI SE:   1  

PŘIJATÉ USNESENÍ:  AS FHS UK na základě tajného hlasování vyslovuje předchozí 
souhlas se jmenováním Mgr. et Mgr. Petra Wohlmutha, Ph.D., Bc. 
Marka Lentvorského řádnými členy a Mgr. Martina Vrabce, Ph.D. 
náhradním členem Disciplinární komise FHS UK. 

Protokol o tajném hlasování je přílohou zápisu. 

6) Různé 
• H. Novotná navrhla na příštím zasedání debatovat o problematice pronajímání budovy, 

které narušuje její chod. 

• V. Sokolová navrhla na dalším zasedání diskutovat o doplnění orientačního a 
informačního systému v budově o údaje o studijních programech, které v něm zatím 
zcela chybí. Několik senátorů a senátorek vyjádřilo souhlas. P. Himl upozornil, že tento 
podnět bude třeba zopakovat na příštím zasedání, protože v současnosti není přítomen 
žádný zástupce vedení fakulty. 

• T. Chavalková Badurová navrhla požádat vedení o plošnou evaluaci výuky, struktury 
programů, fungování nové budovy, fakultní péče a přístupu ke studujícím, protože 
současný systém evaluace je omezen pouze na evaluaci kurzů a tak chybí celkový obraz. 
 Některé senátorky a senátoři v následné diskusi nápad podpořili a zároveň 
upozorňovali na stávající systém evaluací zahrnující hodnocení předmětů v IS, 
samostatné interní hodnocení některých studijních programů nebo hodnocení na 
základě pozorování vyučujícími. 

Podle dalších senátorek a senátorů není žádoucí vytvoření paralelního 
evaluačního systému, ale koncept komplexní evaluace zahrnující např. i evaluaci 
organizační reformy fakulty by mělo navrhnout vedení fakulty, resp. speciální pracovní 
skupina, a bylo by dobré toto projednat jako samostatný bod na dalším zasedání. 

 

Zapsala: Petra Musilová 

Přehled schválených usnesení: 

512. AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění studijnímu 
programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. 
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513. AS FHS UK na základě tajného hlasování vyslovuje předchozí souhlas se jmenováním Mgr. 
et Mgr. Petra Wohlmutha, Ph.D., Bc. Marka Lentvorského řádnými členy a Mgr. Martina 
Vrabce, Ph.D. náhradním členem Disciplinární komise FHS UK. 

 

 

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