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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 7. dubna 2022 

Přítomni: 
Pavel Himl, Matěj Krofta, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Marie Pustková, Věra Sokolová, Ondřej 
Špaček, Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová 
CELKEM PŘÍTOMNO: 9 

Omluveni:  
Jan Horský, Agáta Hrdličková, David Jelínek, Radek Holodňák, Marie Novotná 
CELKEM OMLUVENO: 5 

Nepřítomni: 
Taťána Chavalková Badurová 
CELKEM NEPŘÍTOMNO: 1 

 
 
Hosté: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním 
studiu a pro informační systémy), Gabriela Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), 
Karel Strnad (tajemník fakulty) 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

P. Himl přivítal přítomné, představil program a vyzval k připomínkám. Poté byl program 
schválen tichým souhlasem. 

Navržený program: 

1) Schválení programu zasedání 7. dubna 2022 

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

3) Informace děkanky 

4) Žádost o udělení souhlasu s odvoláním stávajících a se jmenováním nových členů 
a členek Disciplinární komise FHS UK (předkládá děkanka M. Pětová) 

5) Schválení Výroční zprávy o hospodaření FHS UK za rok 2021 (předkládá děkanka 
M. Pětová) 

6) Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy pro rok 2022 (předkládá děkanka M. Pětová) 

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

8) Různé 

Program zasedání dne 7. dubna 2022 byl schválen tichým souhlasem. 

 

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

K zápisu nebyly podány žádné připomínky. 

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

3) Informace děkanky 

Paní děkanka popsala a okomentovala kroky, které fakulta a univerzita činí v reakci na válku 
na Ukrajině, a poděkovala proděkanu T. Holečkovi za nápad vytvořit kurs CŽV pro osoby 
postižené válečným konfliktem. Dále převzal slovo proděkan T. Holeček a představil senátu 
profil osoby, pro kterou je kurs vhodný, a způsoby, jakými je kurs pro účastníky prospěšný. 
Paní děkanka poděkovala pracovníkům ze studijního oddělení, kteří se na zajištění kursu 
intenzivně podílí.  

Dále paní děkanka informovala o následujících bodech: 

- Probíhají diskuse o rozdělování prostředků z programů Cooperatio. Finální návrh bude 
předložen senátu. 
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- Dojde ke změně v časovém rozvržení výuky, neboť ranní výuka od 8 hodin není příliš 
obsazena. Začátek výuky se má posunout na 8:30, aby bylo možné tento časový úsek lépe 
využít. 

- Plánuje se změna Zásad pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů na FHS UK 
prostřednictvím opatření děkana. Plánované změny se mají týkat sjednocení podmínek 
pro poskytování dlouhodobé i krátkodobé podpory, způsobu rozhodování o poskytnutí 
podpory a pravidel pro využívání prostor. 

- Jedna z kuchyněk má být studujícím zpřístupněna k používání. Informace o této 
možnosti jim budou zprostředkovány e-mailem. 

Senátoři a senátorky dále diskutovali o posunutí začátku výuky a upozornili na to, že ranní 
výuku navzdory posunu pravděpodobně mnoho vyučujících z různých důvodů nevyužije, ale 
posun o hodinu by již zamýšlený efekt měl. Také navrhli projednat nový karierní řád na dvou 
příštích zasedáních, aby byl dostatek času na diskusi. Zmíněn byl rovněž problém financování 
projektů v situaci v situaci rozpočtového provizoria. 

4) Žádost o udělení souhlasu s odvoláním stávajících a se jmenováním nových 
členů a členek Disciplinární komise FHS UK 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

Paní děkanka senát požádala o schválení odvolání dvou členů Disciplinární komise FHS UK 
z důvodu očekávaných změn ve studiu, jmenovitě Mgr. M. Veselského a Mgr. D. Matysové. 
Také požádala o udělení souhlasu se jmenováním tří nových členek komise, protože 
dosavadní člence Mgr. S. Černíkové zaniká členství v souvislosti s přerušením studia. Nově 
navrženými členkami jsou K. Soukupová, Mgr. J. Čížková a Mgr. J. Křížová. 

Na návrh P. Himla byla schválena komise pro tajné hlasování ve složení J. Marek 
(předseda), M. Krofta a M. Zandlová. 

PRO:   8 

PROTI:   0 

ZDRŽELI SE:  1 

Předseda komise pro tajné hlasování J. Marek seznámil senát s průběhem hlasování, rozdal 
hlasovací listy a následovalo tajné hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK na základě tajného hlasování vyslovuje předchozí 
souhlas s odvoláním členů Disciplinární komise FHS UK Mgr. 
Matouše Veselského a Mgr. Daniely Matysové a se jmenováním 
Kláry Soukupové a Mgr. Jany Čížkové řádnými členkami a Mgr. 
Jany Křížové náhradní členkou Disciplinární komise FHS UK. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ:  9 
Hlasování:  PRO:  9      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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5) Schválení Výroční zprávy o hospodaření FHS UK za rok 2021 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

K. Strnad představil výroční zprávu. Uvedl, že fakulta hospodařila řádně a směřovala 
k vyrovnanému rozpočtu tak, jak je plánovaný. 

V. Sokolová pro krátkou absenci zastoupila předsedu a vyzvala k hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 
2021. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy pro rok 2022 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

Paní děkanka uvedla, že předkládaný plán je aktualizací Strategického záměru FHS UK, který 
senát schvaloval pro roky 2021-2025, a vědecká rada k němu nepodala žádné připomínky. P. 
Himl vyzval k dotazům. 

V diskusi byla probírána povaha schvalovaného dokumentu, jeho vztah k Strategickému 
plánu UK a rovněž jeho evaluace a kontrola. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty 
humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2022. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 9 
Hlasování:  PRO:    9      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

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

Paní děkanka předložila v souvislosti s válkou na Ukrajině bod týkající se podmínek 
mimořádného přijímacího řízení, které je možné díky nově přijatému zákonu (zákon č. 
67/2022 Sb.) měnit mimo rámec zákona o vysokých školách. Paní děkanka předala slovo 
proděkanu T. Holečkovi, který vysvětlil, že podmínky mimořádného přijímacího řízení se 
díky tomuto zákonu mohou vztahovat na uchazeče se statutem chráněné osoby a umožní jim 
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přihlásit se do českých studijních programů. V souvislosti s tím má být rozšířena výuka 
vedená v cizích jazycích a studujícím, kteří češtinu neovládají, má být nabídnut individuální 
studijní plán, který mj. ukládá povinnost si v prvním roce studia jazyk osvojit a neumožňuje 
přihlásit se do povinně volitelných a dalších kurzů. Proděkan T. Holeček také v zájmu 
ulehčení břemena těmto studujícím vyzdvihl potřebu pokusit se o prodloužení maximální 
doby studia a doby, po kterou není třeba platit poplatky za studium. 

V následné diskusi se senátoři a senátorky tázali, zda mají studující ohrožení krizí na 
Ukrajině možnost přestoupit ze svého aktuálního studia do podobného českého studijního 
programu a studium dokončit a požádali o rozšíření informací o pomoci uprchlíkům mezi 
vyučujícími, aby byli schopni odpovědět na případné dotazy ze strany těchto studujících a 
mohli je odkázat na pomoc. Proděkan T. Holeček uvedl, že podmínky přestupu si stanovuje 
fakulta sama, ale studijní programy FHS UK jsou nestandardní a obtížně srovnatelné 
s ukrajinskými studijními programy. Ohledně informací o pomoci uprchlíkům odkázal na 
webovou stránku FHS UK, kde za tímto účelem vzniká informační rozcestník. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje podmínky mimořádného přijímacího řízení 
pro některé pregraduální studijní programy na FHS UK pro ak. 
rok 2022/2023 podle předloženého materiálu. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 9 
Hlasování:  PRO:  9      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

8) Různé 

- P. Himl přednesl podnět nepřítomného J. Horského, týkající se přítomnosti politických 
stran během akce „Týden za lidskost“, pořádané na fakultě.  

M. Pustková, jedna z organizátorek akce, vysvětlila, že v reakci na předpověď počasí 
se na poslední chvíli sháněl stan a organizátoři s povděkem přijali první, který jim byl 
nabídnut, a až na místě zjistili, že nese logo politické strany. 

J. Marek poznamenal, že v děkovném mailu byla spojitost s touto politickou stranou 
formulována ještě jinak, a více přítomných upozornilo, že je třeba velmi dbát na to, aby 
fakulta ani spolky nebyly spojovány s politickými stranami, neboť akademická půda má 
být apolitická. 

Paní děkanka dodala, že akce byla problematická a část navrhovaných opatření je 
reakcí mimo jiné i na problémy s touto akcí. Senátoři dále diskutovali o formulaci 
usnesení, které navrhl P. Himl. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK připomíná všem členům akademické obce 
nepřípustnost spojování akcí konaných na akademické půdě 
s politickými stranami. 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 9 
Hlasování:  PRO:    9      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

- P. Himl informoval, že téma ombudsmana se nyní projednává a připomínkuje mezi 
členy AS UK a je možné k věci postoupit vlastní připomínky prostřednictvím senátorů. 

- V. Sokolová navrhla umístit k bufetu na ukazatel nejen názvy kateder, ale i studijních 
programů. 

- J. Marek upozornil, že skupina Lucie Doležalové obdržela cena Bedřicha Hrozného, a 
ocenil uspořádání Týdne za lidskost a další aktivity studentů, neboť je považuje za 
potřebné. 

- M. Zandlová se dotázala, zda náklady na provoz budovy odpovídají předpokladům. Paní 
děkanka a tajemník Strnad se shodli na tom, že náklady odpovídají očekáváním. Další 
diskuse se týkala rostoucích cen energií. 

- M. Pustková položila otázku ohledně formy setkávání senátu. P. Himl odpověděl, že 
základní forma je prezenční, hybridní či online formu stanovuje předsednictvo podle 
jednacího řádu za okolností hodných zřetele. Převládne-li však mezi senátory 
přesvědčení, že hybridní forma je vhodnější, předsednictvo to bude respektovat. 
Při hybridní formě je nutné zajistit tajnost případného hlasování či volby. Po krátké 
diskusi mezi senátory P. Himl navrhl vrátit se k tématu na dalším zasedání. 

Předseda P. Himl oznámil termín dalšího zasedání, jež se má konat 28. dubna, poděkoval za 
účast a ukončil zasedání. 

Zapsala: Petra Musilová 

Přehled schválených usnesení: 

514. AS FHS UK na základě tajného hlasování vyslovuje předchozí souhlas s odvoláním členů a 
členek Disciplinární komise FHS UK Mgr. Matouše Veselského a Mgr. Daniely Matysové a 
se jmenováním Kláry Soukupové a Mgr. Jany Čížkové řádnými členkami a Mgr. Jany 
Křížové náhradní členkou Disciplinární komise FHS UK. 

515. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2021. 

516. AS FHS UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy pro rok 2022. 

517. AS FHS UK schvaluje podmínky mimořádného přijímacího řízení pro některé 
pregraduální studijní programy na FHS UK pro ak. rok 2022/2023 podle předloženého 
materiálu. 
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518. AS FHS UK připomíná všem členům akademické obce nepřípustnost spojování akcí 
konaných na akademické půdě s politickými stranami. 

 

 

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