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Zápis ze zasedání 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií  
Univerzity Karlovy 

dne 26. května 2022 

Přítomni: 
Pavel Himl, Radek Holodňák, Tatiana Chavalková Badurová, David Jelínek, Matěj Krofta, Jakub 
Marek, Hedvika Novotná, Marie Novotná, Martina Pustková, Věra Sokolová, Ondřej Špaček, Jana 
Wohlmuth Markupová 
CELKEM PŘÍTOMNO: 12 

Omluveni:  
Jan Horský, Agáta Hrdličková, Markéta Zandlová 
CELKEM OMLUVENO: 3 

Nepřítomni: 
- 
CELKEM NEPŘÍTOMNO: 0 

 
 
Hosté: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Gabriela Seidlová Málková 
(proděkanka pro vědu a výzkum), Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorské studium), Jakub 
Chavalka 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

P. Himl uvítal přítomné a připomenul, že byly doplněny podklady k bodu 4. Program byl poté 
schválen tichým souhlasem. 

Navržený program: 

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu AS FHS UK. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 28. dubna 
2022 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

3) Informace děkanky 

4) Rozpočet FHS UK na rok 2022 (předkládá děkanka M. Pětová) 

5) Rozdělení dotace na vědeckou a tvůrčí činnost na FHS UK v roce 2022 (předkládá 
děkanka M. Pětová) 

6) Žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému studijnímu 
programu Soudobé evropské kulturní dějiny (předkládá proděkanka J. Jeníčková) 

7) Žádost o opětovné udělení akreditačního právnění doktorskému studijnímu 
programu Sémiotika a filozofie komunikace (předkládá proděkanka J. Jeníčková) 

8) Různé 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 7. dubna 
2022 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

K zápisu nebyly podány žádné připomínky. 

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

3) Informace děkanky 

Paní děkanka poděkovala kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na zajištění průběhu 
přijímacích zkoušek. Dále poděkovala skupině zajišťující program CŽV pro osoby postižené 
válečným konfliktem na Ukrajině a uvedla, že bylo nově otevřeno mimořádné přijímací řízení. 

Dále informovala o následujících událostech: 

- V létě proběhne nejen letní škola, ale nově také výjezdní letní škola v přírodě 
v termínu 12-14. září. 

- V soutěži vysoce kvalitních monografií UK za rok 2020 se na děleném prvním místě 
umístila kniha Petra Wohlmutha „Východ proti západu“. 
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- Na posledním setkání studujících s děkankou padly návrhy na zlepšení informovanosti, 
které se budou dále projednávat s proděkanem Holečkem. 

- Paní děkanka se také vrátila k tématu evaluací, neboť nyní s koncem semestru začíná 
jejich další kolo v SISu. Uvedla, že by ráda vyšla vstříc návrhům senátorek a senátorů a 
současně se vyhnula přílišnému zatížení studujících dotazníky. Také zmínila možnost 
doplnit celouniverzitní šetření vlastním modulem. Proděkanka Seidlová Málková dodala, 
že na UK neustále probíhá řada šetření, ze kterých je možné také čerpat, protože jsou 
oslovováni i studující FHS. 

- Bude rozšířena ediční komise FHS UK tak, aby v ní byly zastoupeny všechny obory. 

- Plánuje se ustavení funkce univerzitního ombudsmana. 

- Plánuje se celouniverzitní úprava SISu, konkrétně modulu registrací. 

- Paní děkanka informovala o možnosti účastnit se kulatého stolu ohledně elektronických 
informačních zdrojů a jejich financování. 

V diskusi se blíže řešilo téma evaluací, možnosti úpravy stávajících fakultních evaluací a 
možnosti využití celouniverzitních evaluací. Také se hovořilo o šíři evaluací a motivaci 
studujících k tomu, aby dotazníky více vyplňovali. T. Chavalková Badurová navrhla, aby 
evaluace zohledňovaly možný problém sexualizovaného násilí na fakultě a uvedla, že 
studentští senátoři a senátorky k tomuto tématu chystají informační workshop za začátku 
zimního semestru 2022. Paní děkanka navrhla sejít se specificky nad tématem evaluací. 

P. Himl se dotázal na způsob aplikace karierního řádu UK na fakultě a jeho projednávání. 
Paní děkanka senátu připomněla, že principy karierního rozvoje UK jsou v platnosti od 
minulého roku a je možné je modifikovat v rámci karierního řádu a systému hodnocení na 
jednotlivých fakultách, které vydává děkanka formou opatření děkana. Není tudíž nutné 
projednávat je na senátu, ale spíše v rámci celé fakulty. Paní děkanka uvedla, že karierní řád 
UK přijde vedení FHS dostatečný a jeho zpřísňování vedení fakulty nechystá. Také se plánuje 
setkání učitelské akademické obce, kde budou vyučující o novém kariérním řádu 
informováni. 

H. Novotná se zeptala na plánovaná řešení problémů s pláštěm budovy. Paní děkanka 
zrekapitulovala situaci posledních dní, kdy došlo k havárii vchodových dveří v souvislosti 
s nepříznivým počasím, a uvedla, že řešení je již vymyšleno projektantem a bude se týkat 
rámu, v němž jsou ukotveny hlavní dveře, a samotných dveří. 

M. Pustková poděkovala za organizaci neformálního setkání na konci semestru a zeptala 
se, z jakých prostředků bylo placeno občerstvení. K. Strnad odpověděl, že zatím není známa 
konkrétní částka, neboť ještě nepřišla faktura od kolejí a menz, a že částka bude placena 
z prostředků z doplňkové činnosti. 
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4) Rozpočet FHS UK na rok 2022 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

Tajemník Strnad omluvil opožděné zaslání materiálů a informoval senát o celkových 
předpokládaných příjmech a výdajích. Jmenoval jednotlivé části tvořící celkový příjem 
fakulty, mezi něž spadá příspěvek na vzdělávací činnost tvořící největší část příjmů, dále 
dotace na podporu vědy, další příjmy v oblasti grantové činnosti (GA ČR, TA ČR, AZV) a další. 
Také přiblížil výnosy samotné fakulty, které jsou tvořeny např. z poplatků na přijímací řízení, 
poplatků CŽV a plateb od samoplátců. Dále popsal složení výdajů fakulty a jmenoval 
například položky, jako jsou mzdy, úrazové pojištění, náklady na předpokládanou pracovní 
neschopnost, náklady na provoz budovy a technologií. K. Strnad konstatoval, že výnosy i 
náklady fakulty dosahují výše 235 846 000 Kč a rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.  

Senátoři a senátorky poté diskutovali o výhledech do budoucna ve vztahu ke zvyšování 
cen energií, o nárůstu příspěvku i dotací v porovnání s minulými roky a o možnosti ušetřit 
finance na příští rok, kdy se očekává pokles poskytovaných prostředků. Také kladli dotazy 
ohledně jednotlivých položek rozpočtu a jejich významu, které tajemník zodpověděl. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje návrh rozpočtu FHS UK na rok 2022. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Rozdělení dotace na vědeckou a tvůrčí činnost na FHS UK v roce 2022 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

Senátu byla předložena ke schválení pravidla, podle kterých se dotace rozdělí, a dále vlastní 
návrh rozdělení. Podle předloženého návrhu má připadnout 75 % podpory vědním oblastem 
a oborům Cooperatio, 5 % na strategické priority fakulty, a 20 % na režii. Paní děkanka 
uvedla, že takto navržené rozčlenění bylo mnohokrát konzultováno na více úrovních. 
Segment strategických priorit byl také mnohokrát debatován a vedení fakulty dospělo 
k rozhodnutí, že v jeho rámci nepůjde podpora celým oborům, nýbrž k předkládání návrhů 
budou motivováni všichni akademici a akademičky působící na FHS UK. 

Senát dále diskutoval problematiku fungování programů Cooperatio a možnost nastavit je 
v příštích letech tak, aby byly zohledněny vyvstalé problémy s jejich fungováním. Také se 
diskutoval jejich smysl jakožto organizačního nástroje na rozdělování prostředků na vědu, 
který má reagovat na početné hlasy volající po decentralizaci systému rozdělování 
prostředků. Bylo rovněž zdůrazněno, že na základě jejich fungování bude v budoucnu 
vytvořen podklad pro další rozvoj vědeckých komunit. 
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Dále se diskutovala problematika financování časopisů a způsob započítávání doktorandů 
a doktorandek v rámci programů Cooperatio. Paní děkanka, předseda Himl i proděkanka 
Seidlová Málková vysvětlili, že studující doktorského studia mají přiřazenou poloviční 
hodnotu oproti akademickým pracovníkům a pracovnicím proto, aby se vyrovnala jejich 
fluktuující hladina v čase a jejich nerovnoměrné rozprostření mezi studijními programy. Také 
upozornili, že tento poměr je pouze klíčem pro rozdělování dotací mezi jednotlivými obory, 
ale nikoli mezi jednotlivými pracovníky/pracovnicemi a doktorandy/doktorandkami. 
Doktorandi a doktorandky proto mohou žádat o podporu ve stejné míře a výši jako 
akademici/akademičky.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje Návrh pravidel rozdělování institucionální 
podpory vědecké a tvůrčí činnosti na FHS UK v roce 2022 a Návrh 
rozdělení prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti a obory, ke 
kterým se FHS UK přihlásila v programech Cooperatio, pro rok 
2022. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému studijnímu 
programu Soudobé evropské kulturní dějiny 
(předkládá proděkanka J. Jeníčková) 

Proděkanka Jeníčková popsala změny v akreditačním materiálu, které spočívají především 
v rozšíření o společné uskutečňování studijního programu s pracovištěm AV ČR, konkrétně 
s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Toto spojení má umožnit postgraduálním 
studujícím navázat spolupráci s AV ČR a spolupracovat např. v rámci grantových projektů. 
Součástí smlouvy je, že výkon vzešlý ze společné činnosti bude mezi FHS UK a Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR rozdělen napůl. Z hlediska obsahu došlo k rozšíření a vnitřní 
restrukturalizaci povinně volitelných kurzů tak, aby navázaly na rozšíření spolupráce 
s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Další úpravou je změna doktorského semináře na 
povinný po celou dobu studia. Také má být zrušena zkouška z anglického jazyka, neboť tento 
nárok lze přenést do individuálních studijních plánů. 

V. Sokolová poznamenala, že vnímá jako problematické, že v patnáctičlenné oborové radě 
(OR) je zastoupena pouze 1 žena. Paní děkanka odpověděla, že autoři akreditačního návrhu si 
toho jsou vědomi. Senátoři a senátorky dále diskutovali personální obsazení programu a 
oborové rady s ohledem na (ne)rovnoměrné genderové zastoupení. 
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního 
oprávnění doktorskému studijnímu programu Soudobé evropské 
kulturní dějiny. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

7) Žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému studijnímu 
programu Sémiotika a filozofie komunikace 
(předkládá proděkanka J. Jeníčková) 

Paní proděkanka Jeníčková upozornila, že součástí tohoto návrhu je návrh nového garanta 
programu, docenta Josefa Fulky. Materiál se po obsahové stránce příliš neliší od předchozího, 
pouze více zdůrazňuje problematiku komunikace. Zohledňuje, že vznikla nová Katedra jazyků 
a literatury. Jednou ze součástí změny je posílení programu o oblast vzdělávání filologie. 
V tomto kontextu má dojít ke změnám v oborové radě, návrhu školitelů/školitelek a 
v garantování doktorských předmětů tak, aby byla více propojena sémiotika a literární věda. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního 
oprávnění doktorskému studijnímu programu Sémiotika a 
filozofie komunikace. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

8) Různé 
- M. Pustková informovala senát, že studentská komora AS FHS plánuje uspořádat na 

začátku zimního semestru 2022 akci týkající se sexualizovaného a genderově 
podmíněného násilí, jejímž smyslem bude přispět k tomu, aby se studující na fakultě cítili 
bezpečně a věděli, jakými způsoby takovéto situace řešit. Přislíbila, že další materiály 
budou senátu zaslány. 

Předseda Himl upozornil, že další zasedání se plánuje na termín 23. června, poděkoval za účast a 
popřál přítomným hezké zkouškové období. 
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Zapsala: Petra Musilová 

Přehled schválených usnesení: 

519. AS FHS UK schvaluje návrh rozpočtu FHS UK na rok 2022. 

520. AS FHS UK schvaluje Návrh pravidel rozdělování institucionální podpory vědecké a 
tvůrčí činnosti na FHS UK v roce 2022 a Návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé 
vědní oblasti a obory, ke kterým se FHS UK přihlásila v programech Cooperatio, pro rok 
2022. 

521. AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému 
studijnímu programu Soudobé evropské kulturní dějiny. 

522. AS FHS UK projednal žádost o opětovné udělení akreditačního oprávnění doktorskému 
studijnímu programu Sémiotika a filozofie komunikace. 

 

 

 

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