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Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií UK pro rok 2022 
 
Vzhledem k trvající pandemii COVID-19 a omezením, která s ní byla spojena, nebylo možné 
důsledně plnit cíle stanovené v Plánu realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií 
UK pro rok 2021, řada z nich tedy zůstává součástí aktuálního Plánu realizace. Ten nutně reaguje 
i na současné problémy způsobené agresí Ruské federace vůči Ukrajině. 
 
  
I. Vzdělávací činnost 
 
Na základě výstupů ze šetření kvality studia mezi studenty se zaměříme na přípravu opatření 
zabraňujících předčasným odchodům ze studia.  
 
Nadále budeme podporovat a rozšiřovat sdílení kurzů mezi studijními programy. 
 
Vedení fakulty bude důsledně sledovat a podporovat koordinaci činností garantů studijních 
programů a vedoucích kateder.   
 
Nadále budeme podporovat vznik nových studijních opor určených pro studující distanční formy 
SP SHV (videozáznamy výuky) i pro studující prezenčních programů a programů CŽV.  
 
Změníme systém registrací kurzů tak, aby se větší počet studentů mohl zapsat do kurzů, které 
preferují, a aby se snížila zátěž informačního systému.  
 
Fakulta se vrátí k organizaci výjezdních setkání s nastupujícími studenty v prostorách ubytovacích 
kapacit Univerzity Karlovy. 
 
Zaměříme se na systematizaci přístupu a komunikace se středními školami, které vnímáme jako 
důležitého partnera ve vzdělávací činnosti. 
 
Budeme inovovat (včetně reakreditace programu CŽV v rámci programu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků) tradiční akci LETNÍ ŠKOLA – několikadenní seminář pro učitele 
středních škol zaměřený na problematiku přípravy na studium humanitních věd. 
 
Budeme podporovat vznik nových programů CŽV určených pro širokou veřejnost  
i odborníky z praxe. 
 
Zajistíme urychlenou přípravu a realizaci programů CŽV určených pro osoby postižené válečným 
konfliktem na Ukrajině. 



 
Aktivně se zapojíme do celouniverzitních aktivit podporujících studující z Ukrajiny.  
 
Připravíme strategii podpory pro získání většího počtu kvalitních uchazečů o studium 
v magisterských studijních programech. 
 
Zaměříme se na získání většího počtu kvalitních uchazečů do doktorského studia z Čech i ze 
zahraničí v cílené snaze o zajištění možnosti většího výběru uchazečů; využijeme  
k tomu při propagaci fakulty širokou paletu komunikačních platforem. 
 
V doktorských studijních programech budeme nadále sledovat průběžné hodnocení studijních 
plánů ve snaze podporovat jejich úspěšné ukončení ve standardní době studia.  
 
Připravíme adaptační kurz pro nově přijaté studující doktorských studijních programů.  
 
Podpoříme terénní praxe a praktické stáže studujících a zapojení odborníků z praxe do vzdělávací 
činnosti na FHS UK. 
 
 
II. Věda, výzkum, vývoj a další tvůrčí činnost 
 
Dále budou rozšiřovány a aktualizovány webové stránky Oddělení vědy a výzkumu FHS UK – 
zejména v oblasti instruktáže k otázkám vykazování výsledků VaV.  
 
Budeme dále rozšiřovat systém administrativní správy programů institucionální podpory VaV,  
a to směrem k posílení informovanosti a kompetencí koordinačních aktivit v oblasti VaV pro 
vedoucí kateder a garanty studijních programů FHS UK.   
 
V souvislosti s přechodem na nový rámec institucionální podpory VaV UK, programy Cooperatio, 
budeme navrhovat a v praxi prověřovat nový systém distribuce prostředků pro podporu VaV na 
FHS UK. Podstatou návrhu podpory VaV prostřednictvím rámce univerzitních programů 
Cooperatio je zpřehlednění, zjednodušení a transparentnost systémů distribuce prostředků pro 
podporu VaV na FHS UK.  
 
Bude připraveno a do praxe uvedeno opatření děkana zaměřené na posílení efektivity projektové 
činnosti a řízení na FHS UK. 
 
Budeme podporovat vznik a rozšiřování sítě projektových manažerů pod vedením 
administrativní podpory oddělení VaV a rozvoje. 
 



Nadále budeme posilovat informovanost v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu a cíleně 
podpoříme zaměstnance FHS UK v činnosti na úrovni jednotlivců i skupin.  
 
 
III. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce 
 
Nadále budeme zachovávat a rozšiřovat stávající spolupráci se zahraničními smluvními partnery 
a svou angažovanost zejména v programech Erasmus+, CEEPUS, UPCES, CET a alianci 4EU+.  
 
Budeme pokračovat v cílené propagaci FHS UK v zahraničí. 
 
Budeme pokračovat v uskutečňování mobilit zejména v rámci programu Erasmus+, Fond mobility 
Univerzity Karlovy a v dalších programech, ve kterých je fakulta zapojena. 
 
V návaznosti na vyhodnocení stávajících smluv v rámci programu Erasmus, zahájíme ve 
spolupráci s RUK přechod na digitalizaci v intencích „Erasmus Without Paper“.  
 
V rámci strategických partnerství univerzity se budeme snažit o větší zapojení.  
 
Individuálně se zaměříme na působení zahraničních odborníků na FHS UK ve smyslu jejich 
hostování či zaměstnání. Oddělení vědy a výzkumu FHS UK vyhlásí fakultní kolo programu Fond 
Junior určeného na podporu vědeckého rozvoje juniorních akademických pracovníků. Vzhledem 
k současné situaci na Ukrajině se pokusíme dle možností a zájmu podpořit akademiky a vědecké 
pracovníky postižené konfliktem.  
 
 
IV. Třetí role a udržitelný rozvoj  
 
Budeme pokračovat ve spolupráci s CPPT UK při realizaci a rozšiřování aktivit akademických 
pracovníků FHS UK v rámci tzv. třetí role UK. 
 
Nadále budeme podporovat projekty řešené zaměstnanci FHS UK, které jsou zaměřeny na závažné 
společenské problémy. 
 
Cíleně podpoříme a zaštítíme aktivity zaměstnanců FHS UK vedoucí k navazování spolupráce 
s externími aktéry (podniková sféra, NNO, státní správa a místní samospráva) zajištěné smluvními 
akty či memorandy o spolupráci.    
 
 
V. Lidé a prostředí 
 



V účinnost bude uvedeno opatření děkana Systém hodnocení akademických a vědeckých 
pracovníků a lektorů FHS UK, na jehož základě proběhne i pilotní hodnocení.  
 
Zaměříme se na zajištění kvalitního personálního obsazení pozic THP, které po administrativní  
a technické stránce zajišťují chod fakulty. S vědomím jejich důležitosti pro chod fakulty 
podpoříme zlepšení jejich pracovních podmínek a ohodnocení pracovních výkonů. 
 
Vytvoříme stabilní rámec pro psychosociální podporu členů akademické obce budováním úzké  
a funkční spolupráce s Akademickou poradnou při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
 
Připravíme a zahájíme realizaci fakultní části celouniverzitního projektu v rámci Národního plánu 
obnovy pro oblast vysokých škol, ve kterém je plánováno dovybavení 11 seminárních místností, 
PC učebny a dalšího HW a SW vybavení pro potřeby výuky. 
 
Zajistíme aktualizaci projektové dokumentace pro etapu B, tj. investiční akci navazující na 
rekonstrukci objektu FHS zahrnující vybudování sportovního hřiště, úpravu okolí  
a přístupových cest, osvětlení areálu apod. 
 
Podpoříme finalizaci procesu digitalizace agend Knihovny FHS UK. 
 


