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Zápis ze zasedání 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií  
Univerzity Karlovy 
dne 15. září 2022 

Přítomno: 
Pavel Himl, Tatiana Chavalková Badurová, Jan Horský, David Jelínek, Matěj Krofta, Jakub Marek, 
Hedvika Novotná, Věra Sokolová, Ondřej Špaček,  Jana Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová  
CELKEM PŘÍTOMNO: 11 

Omluveno:  
Radek Holodňák, Agáta Hrdličková, Marie Novotná, Martina Pustková 
CELKEM OMLUVENO: 4 

Nepřítomni: 
- 
CELKEM NEPŘÍTOMNO: 0 

 
 
Hosté: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Gabriela Seidlová Málková 
(proděkanka pro vědu a výzkum), Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení a informační 
systémy) 

 



 
 

 
 

Strana 2 z 6 

 

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

Předseda P. Himl uvítal přítomné a představil navržený program. 

Navržený program: 

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

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 26. května 
2022 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

3) Schválení vyjádření předsednictva AS FHS UK k "Výzvě na podporu humanitních 
a sociálněvědních oborů" z 28. 6. 2022 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

4) Informace děkanky 

5) Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2021 (předkládá děkanka M. Pětová) 

6) Vyhlášení podmínek pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy 
na FHS UK pro akademický rok 2023/2024 (předkládá proděkan T. Holeček) 

7) Vyhlášení voleb do AS FHS UK a zřízení volební komise (předkládá 
předsednictvo AS FHS UK) 

8) Různé 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 26. května 
2022 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

P. Himl navrhl drobnou formální změnu v zápisu na str. 4. Senát poté zápis schválil tichým 
souhlasem. 

Zápis byl schválen tichým souhlasem. 

3) Schválení vyjádření předsednictva AS FHS UK k „Výzvě na podporu humanitních 
a sociálněvědních oborů“ z 28. 6. 2022 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Senát hlasoval o schválení vyjádření předsednictva AS FHS UK ve znění: 

„Předsednictvo AS FHS UK se připojuje k Výzvě na podporu humanitních a sociálněvědních 
oborů. Podfinancování humanitních a sociálních věd je ve srovnání se zeměmi, mezi něž by 
ČR ráda směřovala, dlouhodobě alarmující. Přitom tyto obory významně přispívají nejen ke 
kultivaci veřejného prostoru, ale také ke společenské soudržnosti a odolnosti. Prostředky, 
vynaložené na humanitní a sociálněvědní obory, se naší společnosti v dlouhodobém 
horizontu nepochybně vyplatí.“ 
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje vyjádření předsednictva AS FHS UK k "Výzvě 
na podporu humanitních a sociálněvědních oborů" z 28. 6. 2022 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

4) Informace děkanky 

Paní děkanka informovala senát o následujícím: 

- Úspěšně proběhla přijímací řízení do bakalářských i magisterských studijních programů. 
Značná část ukrajinských studujících navštěvujících program CŽV byla přijata do českého 
bakalářského, nebo magisterského studia, v nichž jim bude umožněno studovat podle 
individuálních studijních plánů. 

- V tomto týdnu probíhají letní školy a uskutečnila se i výjezdní škola. 

- V souvislosti s krizí na trhu s energiemi paní děkanka spolu s tajemníkem fakulty 
vysvětlili, že i když má UK zafixované ceny elektřiny do konce roku 2023, bude se jí 
zdražování energíí i tak týkat. Děkanka senát nicméně ujistila, že nehrozí přechod na 
distanční formu studia kvůli úsporám energií a že tento přístup zastává i vedení UK. 

-  Má dojít k novelizaci opatření pro podporu studentské zájmové činnosti. O podporu 
budou moci nově žádat jednotliví studující, jejich skupiny nebo spolky. Také bude možné 
podávat žádosti průběžně. Nebude stanovena fixní částka pro daný rok, neboť fakulta 
musí reagovat na současnou finanční situaci. 

- Nově se na fakultě u auly nacházejí automaty s občerstvením a knihovna, do níž je možné 
věnovat knihy volně k rozebrání. Také byl v celé budově nainstalován změkčovač vody. 

- Paní proděkanka G. Seidlová Málková informovala o spolupráci s poradním 
psychologickým místem při Pedf UK a požádala senátory a senátorky, aby šířili mezi 
studujícími informaci o možnosti se na poradnu obracet, protože spolupráce bude možná 
jen v případě, že bude o její služby zájem. 

V diskusi V. Sokolová navrhla zmínit informace o spolupráci s poradnou na letní škole a 
anglickém fakultním webu, aby o možnosti věděli i mezinárodní studující FHS UK, senátorky a 
senátoři prodiskutovali problematiku zařazení ukrajinských studujících do českých studijních 
programů, a na podnět H. Novotné hovořili o možnosti o zpřístupnění některé z kuchyněk 
studujícím. 
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5) Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2021 
(předkládá děkanka M. Pětová) 

Paní děkanka senát stručně obeznámila se zprávou. V diskusi P. Himl navrhl doplnit do ní u 
časopisu Dějiny-Teorie-Kritika chybějící informaci o jeho indexaci v databázi Scopus. 
Následovalo hlasování. 

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

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Vyhlášení podmínek pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy 
na FHS UK pro akademický rok 2023/2024 
(předkládá proděkan T. Holeček) 

Proděkan T. Holeček informoval o změně oproti podmínkám vyhlášeným v minulém roce 
v rámci oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, v němž se 
poprvé přistupuje ke dvoukolovému systému přijímacího řízení pro příliš velký počet 
uchazečů v tomto roce. V prvním kole mají uchazeči vyplňovat formulář, v němž mimo jiného 
doloží svou praxi, školení a další zkušenosti. Na základě vyhodnocení formuláře postoupí do 
druhého kola k ústnímu pohovoru. Mimo této změny došlo pouze k drobným úpravám 
podmínek podle přání garantů a garantek studijních programů. 

V diskusi si senátoři a senátorky vyjasnili určená data pro odevzdání přihlášek a 
předložení podkladů, a další související záležitosti. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro 
pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2023/2024. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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7) Vyhlášení voleb do AS FHS UK a zřízení volební komise 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

P. Himl navrhl senátu, aby volby do AS FHS UK probíhaly elektronickým způsobem. Dále 
navrhl zřízení volební komise ve složení: Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří 
Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Matěj Krofta (stud., člen), Jana Wohlmuth 
Markupová (ak. prac., náhradnice), Martina Pustková (stud., náhradnice). Dále navrhl termín 
konání voleb na 21 – 24. listopadu. 

NÁVRH USNESENÍ:  V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK 
volby do AS FHS UK na 21.-24. listopadu 2022. AS FHS UK 
stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově 
zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků 
začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2026. Funkční období nově 
zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 
2023 a končí 31. ledna 2025. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve 
složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. 
prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Matěj Krofta (stud., člen), 
Jana Wohlmuth Markupová (ak. prac., náhradnice), Martina 
Pustková (stud., náhradnice). 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

8) Různé 

- T. Chavalková Badurová pozvala senátorky a senátory na akci FHSafe, pořádanou 
studentskou částí senátu 1. 10. určenou pro studující i vyučující celé UK. 

- M. Krofta informoval senát o úmrtí doc. Oldřicha Matouška, zakladatele a dlouholetého 
pedagoga Katedry sociální práce FF UK, který s FHS UK externě spolupracoval. 
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- Proděkanka G. Seidlová Málková informovala, že na oddělení pro vědu a výzkum se zatím 
neúspěšně hledá pracovník, jehož úkolem by bylo věnovat se otevřené vědě, otevřenému 
výzkumu a také popularizaci vědy. Požádala přítomné, aby informaci rozšířili mezi 
pokročilé studující doktorského studia, kteří s chodem fakulty již mají zkušenost a mohli 
by mít o tuto pozici zájem. 

- P. Himl upozornil studentské senátory a senátorky, že v případě ukončení studia a 
nástupu do navazujícího studia je třeba, aby o této skutečnosti informovali 
předsednictvo, pokud mají zájem nadále vykonávat mandát. 

P. Himl stanovil další termíny zasedání na 20. října a 1. prosince. Poté poděkoval přítomným za 
účast a ukončil zasedání. 

 

 

Zapsala: Petra Musilová 

Přehled schválených usnesení: 

523. AS FHS UK schvaluje vyjádření předsednictva AS FHS UK k "Výzvě na podporu 
humanitních a sociálněvědních oborů" z 28. 6. 2022 

524. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2021.  

525. AS FHS UK schvaluje podmínky pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy 
na FHS UK pro rok 2023/2024. 

526. V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK na 
21. - 24. listopadu 2022. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období 
nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 
2023 a končí 31. ledna 2026. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a 
senátorek začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2025. 

527. AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. 
prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Matěj Krofta 
(stud., člen), Jana Wohlmuth Markupová (ak. prac., náhradnice), Martina Pustková (stud., 
náhradnice). 

 

 

 

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