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Strategický záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen FHS UK) na léta

2021-2025 navazuje na předcházející Dlouhodobý strategický záměr FHS UK na léta 2016-

2020, Strategický záměr

Univerzity

Karlovy na

období 2021-2025 a

Strategický

záměr

ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 v podmínkách FHS UK. Odráží se

v něm reflexe současné situace, jejích rychlých proměn, stanovují se cíle a činnosti ve
střednědobém horizontu a formuluje se poslání FHS UK.
Preambule

FHS UK vyznává principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody bádání a výuky,

je otevřena jak motivovaným studujícím, dobrým vyučujícím a vědcům z domova i zahraničí, tak

i celé společnosti. FHS UK bude v souladu se záměrem, s nímž byla v roce 2000 založena,

rozvíjet v rámci Univerzity Karlovy ve vzdělávací i tvůrčí činnosti své postavení mezioborového

spojovníku sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku. Bude
nadále pěstovat unikátní interdisciplinaritu ve studijních programech na všech úrovních
a v projektech základního i aplikovaného výzkumu realizovaných zejména v oblasti humanitních

a sociálních disciplín.

Domácím i zahraničním studujícím ve všech stupních a formách studia chce fakulta nabízet

a rozvíjet pro ně kvalitní studijní programy včetně jejich hmotného i nehmotného zázemí.

V souvislosti s pandemickou situací v minulém a letošním roce musí být pozornost zaměřena i na
další rozvoj flexibilních forem vzdělávání.

FHS UK se bude s celkem univerzity podílet na realizaci koncepce udržitelného rozvoje na

Univerzitě Karlově, na transferu poznatků do společnosti, bude nabízet své expertní zkušenosti

a odborné zázemí při přípravě veřejných politik a legislativních opatření v oblastech její odborné

činnosti, to vše s vědomím společenské odpovědnosti při naplňování tzv. třetí role univerzit, ke

které neodmyslitelně přináleží kultivace demokratických hodnot, humanitních ideálů, tolerance,
solidarity a otevřená identifikace a komunikace společensky závažných problémů.

V období 2021-2025 se FHS UK zaměří především na následující okruhy:
I.

II.
III.
IV.
V.

Studium na FHS UK je atraktivní ve všech typech a formách studijních programů

a především pro zájemce o studium humanitní a sociální oborů představuje první volbu.

FHS UK je významnou výzkumnou institucí orientovanou na humanitní a sociální vědy,

ve kterých dosahuje výsledků mezinárodní úrovně a s vědomím své odpovědnosti je

přenáší do společnosti.

FHS UK se zapojuje do mezinárodní spolupráce ve vzdělávací, výzkumné a tvůrčí
činnosti, jejím cílem je prohlubování internacionalizace.

FHS UK si ve vzdělávací i tvůrčí činnosti uvědomuje svoji společenskou odpovědnost
v intencích koncepce udržitelného rozvoje a třetí role Univerzity Karlovy.

Lidé a prostředí – FHS UK pečuje o studující a zaměstnance.

2

I. Vzdělávací činnost
FHS UK bude nadále pečovat o vysokou kvalitu realizovaných studijních programů, aby byly pro

domácí i zahraniční uchazeče a studující atraktivní a byly pro ně v nabídce interdisciplinárních
a specializovaných studijních programů první volbou. Fakulta je bude rozvíjet nejen v souvislosti

s nejnovějšími poznatky v příslušných oblastech vědy, ale také na základě průběžné reflexe

plynoucí z výstupů hodnocení kvality vzdělávací činnosti včetně míry úspěšného dokončování
studia. Pozornost bude věnována rozvoji interaktivních a flexibilních forem vzdělávání

a pedagogických kompetencí akademických pracovníků a lektorů. Podpořeny budou stávající

i nově vzniklé studijní programy, včetně programů celoživotního vzdělávání, které se orientují

na vzdělávání odborníků připravených zastávat společensky potřebné profese a reagovat na

aktuální společenské výzvy, a to s cílem pozitivně ovlivňovat rozvoj těchto profesí.
Aktivity:

1. Zapojení fakulty do přípravy a realizace systému hodnocení kvality vzdělávání a
ověřování výsledků výuky na UK.

2. Průběžná revize studijních plánů v kontextu zvyšování míry úspěšného dokončování

studia při zachování jeho náročnosti a v kontextu rozšiřování interaktivních forem

vzdělávání, přispívajících k hlubšímu osvojení akademických a praktických dovedností
a k vyšší míře integrace studujících.

3. Výraznější propojení bakalářského studia a magisterských studijních programů za
účelem zvýšení počtu absolventů obecného bakalářského studia humanitní vzdělanosti,

kteří pokračují ve studiu v navazujících magisterských a případně dále doktorských

studijních programech nabízených FHS UK.

4. Motivace akademických pracovníků a lektorů ke zvyšování pedagogických kompetencí,
propagace aktivit nabízených v dané oblasti Vzdělávacím portálem UK a spolupráce
fakulty při jejich rozšiřování a realizaci.

5. Rozvoj a realizace propagační strategie studijních programů FHS UK na národní
i mezinárodní úrovni.

6. Rozšiřování spolupráce se středními školami.

7. Podpora terénních praxí a praktických stáží studujících jako nedílné součásti vzdělávání
ve studijních předmětech a programech, kde je to účelné.

8. Zapojení odborníků z praxe do vzdělávací činnosti na FHS UK.

9. Podpora přípravy studijních opor, učebních textů, e-learningových kurzů a zajištění SW
a HW vybavení nutného k posílení kvality a efektivity vzdělávání a jeho vazby k praxi.

Ukazatele:

1. Funkční systém hodnocení kvality vzdělávání a ověřování výsledků výuky.
2. Zvýšení míry úspěšného dokončování studia.

3. Zvýšení počtu uchazečů o navazující magisterské studium z řad absolventů bakalářského
studijního programu SHV.

4. Realizované propagační aktivity.
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5. Nově vzniklé studijní opory, učební texty a e-learningové kurzy.

6. Realizované terénní praxe a praktické stáže studujících FHS UK.

7. Počet zapojených odborníků z praxe do vzdělávací činnosti realizované fakultou.
8. Zajištěné SW a HW vybavení pro potřeby vzdělávání.

II. Věda, výzkum, vývoj a další tvůrčí činnost

FHS UK je významnou výzkumnou institucí orientovanou na humanitní a sociální vědy, ve

kterých dosahuje výsledků mezinárodní úrovně v základním i aplikovaném výzkumu. Specifikem

FHS UK je tematicky orientovaný interdisciplinární výzkum, který je v několika případech
unikátní jak na UK, tak i v ČR. Zároveň FHS UK podporuje excelentní výzkum ve vědních oborech,

které jsou pro ni klíčové. Fakulta bude svůj profil v následujících letech rozvíjet v kontextu
aktuálních trendů (Open Access, Open Science, HRS4R) v rámci UK, na národní i mezinárodní

úrovni. Pozornost bude věnována také rozvoji a posilování administrativní podpory pro
akademické a vědecké pracovníky při přípravě a realizaci projektů základního a aplikovaného
výzkumu. V součinnosti s CPPT UK se fakulta více zaměří na vyhledávání příležitostí pro přenos
poznatků do společnosti, včetně možností jejich komercializace.

Aktivity:

1. Aktualizace koncepce dlouhodobého rozvoje vědy, výzkumu, vývoje a další tvůrčí

činnosti na FHS UK, a to zejména v kontextu nově připravovaného celouniverzitního

systému institucionální podpory vědecké a tvůrčí činnosti (program Cooperatio).

2. Podpora multi- a interdisciplinárních projektů připravovaných a realizovaných
pracovníky FHS UK na fakultní, mezifakultní, národní i mezinárodní úrovni.

3. Posilování personální a odborné stránky administrativní projektové podpory
poskytované akademickým a vědeckým pracovníkům v oblasti základního a
aplikovaného výzkumu.
4. Posilování spolupráce s odbory Rektorátu Univerzity Karlovy (Evropské centrum

Univerzity Karlovy, Odbor projektové podpory) při zvyšování aktivity a úspěšnosti
v mezinárodních grantových soutěžích včetně grantů Evropské výzkumné rady.

5. Aktivní vyhledávání příležitostí v rámci smluvního výzkumu, expertní a poradenské
činnosti a podpora zaměstnanců fakulty při jejich plnění.

6. Podpora odborného růstu juniorních akademických a vědeckých pracovníků v mezích
možností a potřeb fakulty.

7. Vytvoření jednotné databáze aktivit realizovaných v oblastech vědy, výzkumu, vývoje
a další tvůrčí činnosti na FHS UK v souladu s požadavky národního systému hodnocení

vědy a výzkumu.

Ukazatele:

1. Aktualizovaná koncepce dlouhodobého rozvoje vědy, výzkumu, vývoje a další tvůrčí
činnosti na FHS UK v rámci systému podpory vědecké a tvůrčí činnosti na UK (program

Cooperatio).

2. Odborný růst a personální zajištění projektové podpory poskytované FHS UK.
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3. Rostoucí aktivita a úspěšnost v mezinárodních grantových soutěžích.

4. Nárůst výkonu v oblasti smluvního výzkumu, expertní a poradenské činnosti.

III. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce

Prohlubování internacionalizace a mezinárodní spolupráce pro FHS UK představuje zásadní

podmínku pro plnění úkolů především v bodě I. (Vzdělávací činnost) a II. (Věda, výzkum, vývoj

a další tvůrčí činnost). Fakulta považuje za nezbytné rozvíjet a rozšiřovat stávající spolupráci se

zahraničními smluvními partnery a svou angažovanost zejména v programech Erasmus+,
CEEPUS, UPCES, CET a alianci 4EU+. V souvislosti se stávající situací bude nutné zvážit
reformulaci strategie propagace mobilit studujících (příjezdy/výjezdy) a podpořit i alternativní

formy internacionalizace (např. „virtuální mobilita“). FHS UK vítá aktivity odborů Rektorátu
Univerzity Karlovy (Staff Welcome Centre, Evropské centrum, Oddělení meziuniverzitní
spolupráce

a Centrum strategických partnerství OZV RUK) v oblasti internacionalizace, mezinárodní
spolupráce a projektové podpory, na kterých hodlá spolupracovat.
Aktivity:

1. Cílená propagace FHS UK v zahraničí.

2. Formulace motivační strategie mobilit studujících včetně tzv. „virtuální mobility“.

3. Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+, Fond mobility Univerzity Karlovy a dalších
programech, ve kterých je fakulta zapojena.

4. Podpora mobilit v rámci přípravy a realizace výzkumných projektů.
5. Rozvoj a prohlubování strategických partnerství.

6. Podpora působení zahraničních odborníků na FHS UK ve smyslu jejich hostování
i zaměstnávání, včetně podpory pozic pro začínající vědce.

Ukazatele:

1. Realizované propagační aktivity.

2. Realizované mobility studujících, akademických a vědeckých pracovníků FHS UK.
3. Nově navázaná a prohloubená existující partnerství.

4. Počet zahraničních odborníků působících na FHS UK.

IV. Třetí role a udržitelný rozvoj

FHS UK se společně s Univerzitou Karlovou hlásí k projektu OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs) pro období 2015-2030, chápaného v jeho komplexnosti. FHS UK má potenciál přispívat

zejména v oblasti kvalitního vzdělávání, rovných příležitostí, zdraví a kvalitního života. Se široce

pojatou koncepcí udržitelného rozvoje velmi úzce souvisejí závazky plynoucí z tzv. třetí role

univerzit ve smyslu aktivního působení ve veřejných diskusích o současných společenských
výzvách, problémech a etických otázkách, včetně jejich identifikace a analýzy. FHS UK si

uvědomuje důležitost podpory přenosu poznatků do společnosti a hodlá ji dále rozvíjet jak
vlastními aktivitami, tak i ve spolupráci s celkem Univerzity Karlovy.
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Aktivity:
1. Podpora a propagace přenosu poznatků do společnosti a aktivní vyhledávání příležitostí
pro tuto činnost.

2. Rozvoj zapojení FHS UK v oblasti přenosu poznatků na celouniverzitní úrovni ve smyslu
užší spolupráce s CPPT UK a zapojení v projektu Kampus Hybernská.

3. Zapojení FHS UK do auditu environmentální stopy UK.

Ukazatele:

1. Vyšší míra povědomí zaměstnanců FHS UK o podstatě a důležitosti aktivit v rámci třetí
role.

2. Nárůst realizovaných aktivit v rámci třetí role.

3. Vyšší míra zapojení akademické obce FHS UK do celouniverzitních aktivit v rámci
koncepce Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově.

V. Lidé a prostředí

FHS UK si uvědomuje, že mezi podstatné předpoklady dosažení úspěchů ve většině z výše

jmenovaných okruhů patří péče o studující, akademické, vědecké pracovníky a další

zaměstnance fakulty, o prostředí a podmínky, ve kterých vykonávají své činnosti. Fakulta se

v souvislosti s motivací zaměstnanců zaměří na cílenější navázání mezd na kvalitu práce. Ve

shodě se záměrem Univerzity Karlovy podpoří aktivity přispívající k vyrovnávání příležitostí a
k souladu studijního, pracovního a rodinného života. Podpora bude směřována i vůči

studentským aktivitám, které se výrazně podílejí na sociální integraci studujících a akademické

obce jako celku.

Realizována bude etapa B investiční akce Přestavba objektu bývalé menzy Koleje 17. listopadu.

Rozvíjeno bude prostředí a technické zázemí fakulty tak, aby nabízelo příjemný prostor pro

individuální i týmovou práci a setkávání.
Aktivity:

1. Příprava pozitivně motivačního

systému

hodnocení

akademických

a

vědeckých

pracovníků, který bude klást důraz na přispění jednotlivců k chodu celku fakulty.

2. Podpora studentských integračních aktivit.

3. Realizace etapy B investiční akce Přestavba objektu bývalé menzy Koleje 17. listopadu.

4. Digitalizace agend Knihovny FHS UK, zajištění EIZ a podpůrných aktivit pro jejich
využívání studujícími a zaměstnanci fakulty.

5. Průběžný rozvoj a péče o prostředí a technické zázemí fakulty.

Ukazatele:

1. Funkční systém hodnocení akademických a vědeckých pracovníků.
2. Počet podpořených studentských aktivit.
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3. Realizovaná etapa B investiční akce Přestavba objektu bývalé menzy Koleje 17.
listopadu.

4. Míra digitalizace agend Knihovny FHS UK, zajištěné EIZ a počet podpůrných aktivit
realizovaných knihovnou fakulty.
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