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Zápis z mimořádného zasedání 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií  
Univerzity Karlovy 

dne 11. listopadu 2022 

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

Omluveni:  
Pavel Himl, Radek Holodňák, Agáta Hrdličková, Martina Pustková 
CELKEM OMLUVENO: 4 

Nepřítomni: 
- 
CELKEM NEPŘÍTOMNO: 0 

 
 
Hosté: 
Marie Pětová (děkanka fakulty), Iva Holmerová (proděkanka pro zahraniční styky), Jana Jeníčková 
(proděkanka pro doktorská studia), Sára Říhová (administrativní podpora AS FHS UK) 
 
 
 
Mimořádné zasedání AS FHS UK dne 11. 11. 2022 se uskutečnilo distančně prostřednictvím platformy 
MS Teams. 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání 

Vzhledem k avizované omluvě předsedy AS FHS UK P. Himla mimořádné zasedání řídila 
místopředsedkyně senátu V. Sokolová. 

V 11:00 hod. zahájila místopředsedkyně V. Sokolová mimořádné zasedání AS FHS UK, o 
jehož svolání požádala děkanka M. Pětová dne 7. 11. 2022. 

Místopředsedkyně V. Sokolová uvítala přítomné a představila navržený program. 
Upozornila, že kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného 20. října 2022 
proběhne až na dalším řádném zasedání. 

Navržený program: 

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu AS FHS UK 

2) Obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro 
akademický rok 2022/2023 (předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková) 

3) Různé 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

2) Obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro 
akademický rok 2022/2023 
(předkládá proděkanka pro doktorská studia J. Jeníčková) 

Místopředsedkyně V. Sokolová krátce uvedla bod jednání a předala slovo proděkance pro 
doktorská studia J. Jeníčkové. 

J. Jeníčková úvodem informovala senátorky a senátory o tom, že daná agenda je senátem 
projednávána každoročně a její zákonný rámec je stanoven MŠMT a Stipendijním řádem UK. 

Dále uvedla, že přiznání nároku na stipendia je ze strany UK oproti MŠMT štědřejší, 
neboť přiznává nárok i těm studujícím, na které UK prostředky ze strany MŠMT nepřicházejí. 
Těmto studentům musí fakulta uhradit kompletní celoroční stipendium ze svých vlastních 
zdrojů. 

11:09 – z technických důvodů se odpojila senátorka T. Chavalková Badurová 

Doktorským studujícím byl prodloužen nárok na pobírání doktorského stipendia o tzv. 
narušenou dobu studia, vzniklou kvůli zavření vysokých škol na jaře 2020. Jde o prodloužení 
nároku na doktorské stipendium o 6 měsíců pro ty studující, kteří byli v období od 1. 3. 2020 
do 31. 8. 2020 řádnými studujícími. Vzhledem k tomu, že nárok na tato stipendia je stanoven 
nadřízenou legislativou, konkrétně Zákonem č. 188/2020 Sb. ze dne 17. dubna 2020 o 
zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, je pro 
fakultu závazné tato stipendia doktorandům vyplatit. 

Vzhledem k výše uvedenému  se oborové rady při návrzích konkrétní výše stipendia pro 
jednotlivé studující byly nuceny tradičně uchýlit k tomu, že jejich výše se pohybuje většinou 
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ve spodním rozmezí, a přestože fakulta každoročně připlácí na doktorská stipendia ze 
stipendijního fondu řádově statisíce korun, není kvůli nižšímu příspěvku ze strany MŠMT 
možné stanovit vyšší výši stipendií. I v tomto roce oborové rady zohledňovaly ve svých 
návrzích jednak plnění studijních povinností, ale také publikační a konferenční výstupy. 
Pokud studující vykazovali nadprůměrné studijní výsledky, bohatou publikační činnost či se 
významně angažují např. v mezinárodní spolupráci, grantové činnosti, v organizační činnosti 
v rámci pořádání konferencí apod., oborové rady navrhly zvýšení doktorského stipendia v 
rozmezí od 13.000 do 14.000 Kč. Jde o 19 studujících prezenčního studia z celkového počtu 
152 doktorských prezenčních studujících FHS UK, kteří mají nárok na stipendium. Ostatní 
studující mají navrženo stipendium ve spodní výši stipendijního limitu. 

Místopředsedkyně V. Sokolová poděkovala paní proděkance za shrnutí agendy a vyzvala 
senátorky a senátory k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, V. Sokolová proto přikročila 
k veřejnému hlasování o předložených pravidel prostřednictvím aplikace MS Teams. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorských 
stipendií na FHS UK pro akademický rok 2022/2023 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   10      
 PROTI:  0     
 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

3) Různé 

Nebyl předložen žádný bod k projednání. 

V. Sokolová všem poděkovala za účast, upozornila, že další řádné zasedání AS FHS UK je 
plánováno na 1. 12. 2022, a v 11:19 mimořádné zasedání ukončila. 

Zapsala: Sára Říhová 

Přehled schválených usnesení: 

529. AS FHS UK schvaluje obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro 
akademický rok 2022/2023. 

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