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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy 
dne 5. ledna 2023 

Přítomni prezenčně: 
Samuel Csanda, Pavel Himl, David Jelínek, Matěj Krofta, Jakub Marek, Marie Novotná, Martina 
Pustková, Věra Sokolová, Ondřej Špaček, Jana Wohlmuth Markupová 

Přítomni online: 
Jan Horský, Tatiana Chavalková Badurová, Hedvika Novotná, Markéta Zandlová 

CELKEM PŘÍTOMNO: 14 

Omluveni: 
Agáta Hrdličková 
CELKEM OMLUVENO: 1 

Nepřítomni: 
- 
CELKEM NEPŘÍTOMNO: 0 

Hosté: 
Marie Pětová (děkanka), Gabriela Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a výzkum), Richard 
Zika (proděkan pro pregraduální studia), Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorská studia), Karel 
Strnad (tajemník), Selma Muhič Dizdarevič, Petr Pavlík a další připojení online. 
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1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání

Předseda  P. Himl uvítal přítomné v sále i online a následně informoval přítomné o tom, že
senátor R. Holodňák ke dni 12. 12. 2022 ukončil studium, čímž mu zanikl mandát v AS FHS
UK. Do senátu byl proto v souladu s čl. 6 odst. 2 Volebního řádu AS FHS UK povolán Samuel
Csanda, který byl v relevantních senátních volbách zvolen v pořadí prvním náhradníkem.
S. Csanda mandát ke dni 3. 1. 2023 přijal.

P. Himl následně představil navrhovaný program jednání a vyzval k diskuzi. Program
jednání byl bez připomínek 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 20. října 2022
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 11. listopadu
2022
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

4) Informace děkanky

5) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2021/2022
(předkládá proděkan pro pregraduální studia R. Zika)

6) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci
institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Aplikovaná etika
(předkládá koordinátorka FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na UK
J. Jeníčková)

7) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci
institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Sémiotika a
filosofie komunikace
(předkládá koordinátorka FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na UK
J. Jeníčková)

8) Stanovení termínu zasedání AS FHS UK pro volbu kandidáta na funkci děkana
FHS UK pro období 2023-2027, termínu pro podávání návrhů a termínu
předvolebního zasedání AS FHS UK
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

9) Různé

Program zasedání dne 5. ledna 2023 byl schválen tichým souhlasem. 
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2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 20. října 2022
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

K předloženému zápisu nebyly podány připomínky.

Zápis ze zasedání dne 20. října 2022 byl schválen tichým souhlasem.

3) Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání AS FHS UK konaného dne
11. listopadu 2022
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

K předloženému zápisu nebyly podány připomínky. 

Zápis z mimořádného zasedání dne 11. listopadu 2022 byl schválen tichým 
souhlasem. 

4) Informace děkanky
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

• Děkanka M. Pětová úvodem připomněla, že v rámci zkouškového období proběhne na
FHS UK 18. ledna 2023 Den otevřených dveří. Dne 24. ledna 2023 proběhne setkání
učitelské části akademické obce FHS UK.

• Paní děkanka dále informovala, že od 1. ledna 2023 byla navýšena hodnota stravenek
na 100 Kč. Od 1. dubna 2023 fakulta přejde na stravenkový paušál.

• Od 1. ledna 2023 došlo také k navýšení příspěvku na penzijní připojištění pro
zaměstnance fakulty z 1200 Kč na 1400 Kč.

• V říjnu 2022 byla vypovězena smlouva s firmou, která na FHS UK provádí úklid.
Důvodem výpovědi bylo neetické chování uvedené firmy k zaměstnankyním.
Tajemník K. Strnad doplnil, že uvedená úklidová firma přestane na FHS UK
poskytovat úklidový servis od 1. února 2023. Fakulta následně v rámci agendy
veřejných zakázek vypíše soutěž na novou úklidovou firmu. Do té doby bude úklid
zajišťován formou DPP uzavřených s pracovnicemi stávající firmy, přičemž s jednou
z nich fakulta plánuje uzavřít pracovní smlouvu. Do budoucna by měl být úklid fakulty
řešen kombinací jednoho zaměstnance fakulty a úklidové firmy.

• M. Pětová informovala, že u vchodu do fakulty bude místo stávajících panelů
instalován „informační válec“.

• Paní děkanka dále uvedla, že během zkouškového období bude probíhat v prostorách
FHS UK natáčení a řada dalších akcí.

• Závěrem uvedla, že při meziročním srovnání spotřeby energií a vody  došlo v roce
2022 pouze k mírnému zvýšení spotřeby vody, zatímco ve spotřebě energií se
projevily významné úspory, které byly umožněny zejména využitím moderních
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technologií, kterými budova disponuje. Díky výše uvedeným úsporám zůstaly náklady 
fakulty za energie zhruba stejné jako v roce 2021, přestože v roce 2022 došlo 
k významnému zvýšení cen energií. 

5) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2021/2022
(předkládá proděkan pro pregraduální studia R. Zika)

R. Zika uvedl, že s ohledem na ekonomickou situaci fakulty je stipendium navrhováno ve výši
10 000 Kč. Stipendium bude přiznáno 10% nejlepších studujících z každého studijního
programu, kterým studijní výsledky na stipendium zakládají nárok.

NÁVRH USNESENÍ: AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající 
studijní výsledky za akademický rok 2021/2022. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14 
Hlasování: PRO: 14 

PROTI: 0 
ZDRŽELI SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci
institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Aplikovaná etika
(předkládá koordinátorka FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na
UK J. Jeníčková)

Předseda P. Himl krátce uvedl bod jednání a předal slovo J. Jeníčkové.

Koordinátorka FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na UK J. 
Jeníčková uvedla, že žádosti ohledně institucionálních akreditací studijních programů 
Aplikovaná etika i Sémiotika a filosofie komunikace sice již byly AS FHS UK jednou 
projednány, avšak z důvodu drobných obsahových změn týkajících se rozšíření oblasti 
vzdělávání nepovažuje Národní akreditační úřad uvedené studijní programy za totožné  a je 
proto nutné, aby AS FHS UK  uvedené žádosti  projednal znovu. V případě Aplikované etiky 
dochází pouze k minoritnímu rozšíření o oblast vydělávání Sociologie a psychologie, 
v případě studijního programu Sémiotika a filosofie komunikace, který je dalším bodem 
jednání, k minoritnímu rozšíření o oblast Filologie. Obsah předložených podkladů k oběma 
akreditacím nicméně zůstává prakticky stejný. 

M. Pětová doplnila, že drobné změny se skutečně týkaly pouze rozšíření oblastí
vzdělávání. Uvedené změny odsouhlasila i Rada pro vnitřní hodnocení UK, nicméně Národní 
akreditační úřad se tímto přístupem neztotožnil. Jedná se tedy zejména o formální krok. 
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Senátorka M. Novotná uvedla, že u jazykové zkoušky v rámci studijního programu 
Aplikovaná etika apelovala na její reformu tak, aby byla pro studující užitečnější. Úprava 
jazykové zkoušky je nicméně v kompetenci garanta  studijního programu a není nutné ji 
projednávat AS FHS UK. 

Předseda senátu následně vyzval k hlasování o daném bodu jednání. 

NÁVRH USNESENÍ: AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k žádosti o udělení oprávnění 
uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace 
pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Aplikovaná etika. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14 
Hlasování: PRO: 14 

PROTI: 0 
ZDRŽELI SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

7) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci
institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Sémiotika a
filosofie komunikace
(předkládá koordinátorka FHS UK pro agendu kvality a rozvoje vzdělávací činnosti na
UK J. Jeníčková)

Předseda senátu krátce uvedl bod jednání s tím, že vše související již bylo řečeno při
projednávání předchozího bodu a vyzval k diskuzi. K předloženému materiálu  nebyly
vzneseny žádné připomínky, předseda senátu proto vyzval k hlasování.

NÁVRH USNESENÍ: AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k žádosti o udělení oprávnění 
uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace 
pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Sémiotika a filosofie 
komunikace. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14 
Hlasování: PRO: 14 

PROTI: 0 
ZDRŽELI SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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8) Stanovení termínu zasedání AS FHS UK pro volbu kandidáta na funkci děkana
FHS UK pro období 2023–2027, termínu pro podávání návrhů a termínu
předvolebního zasedání AS FHS UK
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

P. Himl krátce uvedl bod jednání a informoval, že současné děkanské funkční období končí
31. května 2023. Následně shrnul termíny a procesní náležitosti uvedené v Jednacím řádu AS
FHS UK, které je třeba při volbě kandidáta na funkci děkana dodržet a posléze otevřel diskuzi
zejména k harmonogramu volby.

Po skončení diskuze P. Himl vyzval k hlasování o daném bodu jednání. 

NÁVRH USNESENÍ: V souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách a s čl. 10 Jednacího řádu Akademického senátu 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje AS FHS 
UK volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK na funkční období 
2023 –2027 a stanovuje termín volby na 30. 3. 2023. Zároveň 
stanovuje, že nominace na kandidáta na funkci děkana FHS UK 
budou přijímány do 28. 2. 2023 včetně a že 23. 3. 2023 proběhne 
zasedání AS FHS UK, na kterém budou moci osoby navržené na 
funkci děkana FHS UK představit svůj program. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14 
Hlasování: PRO: 13 

PROTI: 0 
ZDRŽELI SE:  1 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

9) Různé

P. Himl a M. Pětová poděkovali končícím senátorům a senátorce O. Špačkovi, D. Jelínkovi, J.
Markovi a A. Hrdličkové.

P. Himl dále uvedl, že harmonogram zasedání AS FHS UK bude stanoven na příštím,
ustavujícím zasedání, které proběhne 2. února 2023 v hybridní formě. 

Předseda senátu P. Himl všem poděkoval za účast a v 17:00 zasedání ukončil. 

Zapsala: Dominika Lewis 
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Přehled schválených usnesení: 

530. AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za
akademický rok 2021/2022.

531. AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat studijní
program v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání –
Aplikovaná etika.

532. AS FHS UK se souhlasně vyjádřil k žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat studijní
program v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání –
Sémiotika a filosofie komunikace.

533. V souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a s čl. 10
Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
vyhlašuje AS FHS UK volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK na funkční období 2023
–2027 a stanovuje termín volby na 30. 3. 2023. Zároveň stanovuje, že nominace na
kandidáta na funkci děkana FHS UK budou přijímány do 28. 2. 2023 včetně a že 23. 3.
2023 proběhne zasedání AS FHS UK, na kterém budou moci osoby navržené na funkci
děkana FHS UK představit svůj program.

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