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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií  

Univerzity Karlovy 
dne 20. října 2022 

Přítomni: 
Agáta Hrdličková, Tatiana Chavalková Badurová, David Jelínek, Matěj Krofta, Marie Novotná, 
Martina Pustková, Věra Sokolová, Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth Markupová 
CELKEM PŘÍTOMNO: 9 

Omluveni:  
Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Markéta Zandlová 
CELKEM OMLUVENO: 6 

Nepřítomni: 
- 
CELKEM NEPŘÍTOMNO: 0 

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

Místopředsedkyně senátu V. Sokolová v zastoupení předsedy senátu P. Himla přivítala 
přítomné a představila program, který byl následně 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 15. září 2022 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

3) Informace děkanky 

4) Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro 
akademický rok 2023/2024 
(předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková) 

5) Různé 

Program zasedání dne 20. října 2022 byl schválen tichým souhlasem. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 15. září 2022 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

K předloženému zápisu nebyly podány připomínky. 

Zápis ze zasedání dne 15. září 2022 byl schválen tichým souhlasem. 

3) Informace děkanky 

Na úvod děkanka M. Pětová poděkovala za organizaci akce FHSafe, která proběhla na půdě 
FHS před zahájením semestru 1. 10. 2022. Vyjádřila také radost ze začátku semestru, který se 
„obešel bez havárií“, včetně zapojení ukrajinských studujících. Dále děkanka uvedla, že se 
fakulta musí chovat úsporně a šetrně, což se zatím daří z hlediska rozpočtu, s přihlédnutím ke 
zdraženým energiím, atd. Děkanka uznala, že i když jsou platy zaměstnanců a zaměstnankyň 
na hraně únosnosti, v tuto chvíli v rámci rozpočtu neproběhne jejich navyšování, ale 
proběhne navyšování stravenek, a zvýší se příspěvek na penzijní připojištění (v tuto chvíli 
ještě dochází k propočtům, o kolik se stravenky a příspěvek navýší). Dále děkanka 
připomněla, že v pátek 21. 10. 2022 bude před vchodem lešení, jedná se o instalaci umělecké 
intervence Jana Dudeška s názvem Series of Mirages v prostorách FHS UK. V úterý 25. 10. 
2022 proběhne zahájení výstavy. 

Proděkanka pro vědu a výzkum G. Seidlová Málková referovala o informativní schůzce k 
soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy a pozitivně zhodnotila její průběh a zájem 
studujících. Nahrávka ze schůzky je k dispozici online. Proděkanka také vyzývá potenciální 
žádající o grant ke komunikaci s referentkou pro granty, Janou Benešovskou. 



 
 

 
 

Strana 3 z 6 

 

Místopředsedkyně senátu V. Sokolová tlumočila informaci z posledního zasedání 
Akademického senátu UK o nízkém počtu žádostí o sociální stipendia. Vedení univerzity by 
dle vyjádření paní rektorky uvítalo větší zájem o tuto formu podpory. 

T. Chavalková Badurová se zeptala, zda kvůli rostoucím nákladům na energie vedení 
školy neuvažuje o zavedení online výuky. Děkanka odpověděla, že podobné informace, šířící 
se mezi studujícími, jsou nepodložené. Tajemník K. Strnad potvrdil, že jde pouze o šum a 
doplnil, že k online výuce by se přistoupilo pouze, pokud by šlo o vládou nařízené celostátní 
opatření. 

4) Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK 
pro akademický rok 2023/2024 
(předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková) 

Proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková předložila ke schválení materiál Podmínky 
přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro příští akademický rok. 

Uvedla, že část přijímacího pohovoru u vybraných programů se vede v angličtině a došlo 
pouze k drobným změnám. Dále podotkla, že samotný pohovor se vždy týká pouze tématu 
předkládané práce. 

Paní proděkanka připomněla, že přihlášky do doktorského studia na FHS UK bude možné 
podávat od ledna do konce dubna 2023.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorských 
studijních programů na FHS UK pro akademický rok 2023/2024. 

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

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Různé 

a) Oslavy 17. listopadu 

M. Pustková informovala o jednání studentské komory AS UK, kde se hovořilo o oslavách 
17. 11., které jsou tradičně v gesci studentských spolků. Apelovala na studentské spolky 
FHS UK, aby se chopily přípravy oslav. 

b) Doprava 

Dále M. Pustková vznesla otázku, zda vedení školy konzultovalo posunutí výuky o půl 
hodiny s DPP – dříve totiž v nejvytíženější časy jezdil kloubový autobus, ten již v 
nejvytíženější čas nejezdí. 
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K. Strnad uvedl, že minulý týden kontaktoval DPP s žádostí o posílení spojů v 
časech, ve kterých je to potřeba. Také např. žádal o častější vysypávání košů nebo 
umístění přístřešku k zastávce. Zatím ale nedostal odpověď a uvedl, že bude nutné DPP 
zatelefonovat. 

Děkanka navrhla při žádosti o posílení dopravy spolupracovat s MFF UK. Uvedla, 
že DPP se vždy choval vstřícně, což je zřejmé i z toho, že dle dohody jezdí průjezdem, a 
nasadil kloubové autobusy na vytížené spoje. Také podotkla, že zájem studujících o 
prezenční výuku přichází ve vlnách, a je možné, že když  s DPP nasmlouvají řidiče, tak v 
polovině semestru zájem opadne, a spoje budou prázdné. 

c) Opatření děkana týkající se studentské zájmové činnosti 

Děkanka uvedla, že vydala nové a zjednodušené Opatření děkana FHS UK č. 13/2022: 
Zásady pro poskytování finanční podpory zájmové činnosti studentů Fakulty 
humanitních studií Univerzity Karlovy. Podotkla, že zatímco dříve na FHS fungoval pouze 
jeden spolek, teď je jich více. Je tedy i více žádostí a větší administrativní zátěž pro 
děkanát. S novým opatřením se má proces zjednodušit i pro spolky, které se nově nemusí 
řídit třemi termíny pro podání žádosti, ale mohou žádat kdykoli během roku.  Dále 
uvedla, že objem peněz na studentské aktivity není předem daný, ale mění se během roku 
v závislosti na stavu rozpočtu. Na začátku roku není podle děkanky zřejmé, kolik peněz 
na případné projekty bude k dispozici; pokud bude projekt kvalitní, peníze se najdou. 
Děkanka upozornila na to, že finanční prostředky musí být ale uvolňovány postupně, a 
poděkovala všem, kteří se do práce s podporou studentské zájmové činnosti zapojili, 
včetně hodnotící komise. 

Tajemník doplnil, že žádost o podporu studentské zájmové činnosti není již 
omezena na spolky z důvodů, které již uvedla děkanka. Doplnil, že touto podmínkou se 
vedení fakulty snaží „netlačit“ studující do účelového zakládání spolků; současně jde o 
celkové zjednodušení pro studující i pro vedení fakulty. Tajemník nakonec uvedl, že 
jelikož následkem tohoto kroku jistě stoupne počet žádostí, podávaných poprvé, vedení 
proces zjednodušilo. 

T. Chavalková Badurová podotkla, že by bylo dobré vědět, na jakém základě se 
posuzuje kvalita projektu, a také zveřejnit, jak velkou finanční podporu jednotlivé 
projekty dostaly. 

Děkanka odpověděla, že rozhodování je individuální, a vedení fakulty proto 
nemůže kritéria předem zveřejnit. Zveřejnění úspěšných projektů a jejich podpory 
naproti tomu není problém. K. Strnad doplnil, že v tomto případě nejde o 
netransparentní jednání ze strany fakulty, že se vedení pouze snaží doladi“ kroky, aby 
byl celý proces podávání a schvalování žádostí administrativně provedený včas, a to i ve 
velkém objemu. Studující budou o náležitostech žádostí včas informováni. 

T. Chavalková Badurová se dále ptala na více informací ohledně kritérií. Děkanka 
odpověděla, že jelikož jsou žádosti různé, tak i kritéria musí být různá. Vedení může 
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kritéria, podle kterých se rozhodlo, zveřejnit zpětně, může se jednat např. o dosah (pro 
kolik lidí je akce plánovaná), zda je cílená na studující, či mimo fakultu atd. 

V. Sokolová poznamenala, že by bylo dobré mít alespoň nějaký formulář, který řeší 
formální náležitosti žádosti. Děkanka odpověděla, že tento formulář je k dispozici, a že 
tyto náležitosti jsou v něm uvedeny. K. Strnad doplnil, že zásadním kritériem jsou 
především peníze. 

A. Hrdličková poděkovala vedení fakulty za zrušení termínů podávání žádostí. Dále 
se připojila k návrhu T. Chavalkové Badurové ohledně zpětného zveřejňování žádostí, a 
důvodů vyhovění či nevyhovění. Nakonec A. Hrdličková uvedla, že ji mrzí zrušení 
hodnotící komise kvůli její implicitní funkci – šlo totiž i o platformu k setkávání spolků. 
Nakonec uvedla, že si spolky musí najít novou platformu. 

d) FHSafe 
A. Hrdličková informovala o akci FHSafe. Uvedla, že šlo o unikátní akci, první větší akci 
svého druhu na akademické půdě. V jejím rámci přednášeli odbornice a odborníci na 
sexualizované a genderově podmíněné násilí, jejich přednášky byly nahrávané, a 
organizátorky akce je zveřejní na YouTube. A. Hrdličková doplnila, že na akci byly 
pozitivní ohlasy. Nakonec uvedla, že ji těší, že akce se zúčastnila i zástupkyně rektorátu, 
konkrétně přímo Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, dr. 
Marie Vymazalová. Na závěr poděkovala vedení FHS za podporu akce. V. Sokolová 
uvedla, že zpětná vazba z rektorátu rovněž pozitivní. 

e) Rada pro rovné příležitosti UK 

V. Sokolová informovala o Opatření rektorky č. 31/2022 s názvem Statut Rady pro 
rovné příležitosti Univerzity Karlovy. RRP je poradní orgán rektorky a vedení UK vzešlý 
z Auditu rovných příležitostí UK, který povinně mají mít všechny instituce žádající o 
podporu. Univerzita Karlova je jedna z prvních akademických institucí v ČR, která 
takový audit provedla. 

Rada pro rovné příležitosti má 22 členů ze všech fakult a součástí UK, včetně 
studentského zastoupení z Akademického senátu UK. RRP bude platformou pro sdílení 
zkušeností a dobré praxe a most mezi fakultami a vedením UK v oblasti rovných 
příležitostí. Předsedkyní Rady a zároveň kontaktní osobou za FHS UK je V. Sokolová. 

f) Hybridní forma zasedání senátu 
V. Sokolová informovala, že R. Holodňák emailem požádal předsednictvo senátu, zda by 
bylo možné v budoucnu znovuobnovit diskusi o možnosti hybridní formy zasedání 
senátu. 

Termín dalšího zasedání byl naplánován na 1. 12. 2022. 

Místopředsedkyně Věra Sokolová poděkovala všem za účast a ukončila zasedání. 
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Zapsala: Dominika Lewis 

Přehled schválených usnesení: 

528. AS FHS UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů 
na FHS UK pro akademický rok 2023/2024. 

 

Za správnost: doc. Věra Sokolová, Ph.D. 
 (místopředsedkyně AS FHS UK) 
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