
Zápis z kolegia děkana ze dne 10. 4. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Skovajsa, doc. Holmerová, doc. Pinc, Mgr. Svoboda, Dr. Zika,  

    Dr. Hanyš, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad 

Omluven: prof. Sokol, doc. Benyovszky 

 

Body: 

1. Akreditace 

2. Přihlášky ke studiu 

3. VaV (bonifikace Progres, nominace monografií, GA ČR, Primus, hodnocení vědy) 

4. Různé: výjezdní zasedání kolegia děkana  

            

1. V některých akreditačních materiálech by mělo dojít k drobným úpravám. V navazujícím 

magisterském studijním programu Studia mediální komunikace by měla obsahovat méně 

povinných a více povinně volitelných kurzů při současném posílení oblasti vizualizace. 

V doktorském studijním programu Studium evropských kulturních dějin je počítáno 

s intenzivnější spoluprací s pracovištěm OHSD. Garantem navazujícího magisterského 

studijního programu Sociální a kulturní ekologie a doktorského studijního programu 

Environmentální studia bude od 1. 10. 2019 doc. Hák. 

2. Do všech forem pregraduálního studia se přihlásilo 2 520 uchazečů (loni 2 653), z toho do 

bakalářského studia 1 591 (1 729), v tom do SHV AJ 206 (240). Do navazujícího magisterského 

studia jsme obdrželi celkem 929 přihlášek (loni 924). V tom EKDD 16, EKS 72 (59), GS 83 

(97), GS AJ 27 (14), HISO 50 (51), HISO AJ 39 (30), NFF 6 (6), NFF AJ 3 (1), OA 74 (82), 

OHSD 62 (50), OHSD AJ 7 (11), RS 131 (118), SKE 50 (72) a SOS 113 (93). 

3. Původně zaslané bonifikace programů Progres nebyly správně spočítané. Opravené částky 

budou projednány a schváleny až na květnovém zasedání AS UK a následně zaslány na fakulty. 

Do interní univerzitní soutěže excelentních monografií (viz zápis 27. 3.) zaslala fakulta celkem 

devět publikací, v tom pět cizojazyčných: Bojda Martin, Hölderlin und Heideger (autorský 

podíl v rámci UK 100 %); Doležalová Lucie, The Art of Memory in Late Medieval East Central 

Europe (33,33 %); Gurjanov Filip (ed.) a kol., Unzugänglichkait des Selbst (30,80 %); Marková 

Alena, Šlajch da saveckaj nacyi. Polityka belarusizacyi 1924 – 1929 (100 %); Mench James 

Richard, Patočka’s Asubjective Phenomenology: Toward a New Concept of Human Rights (100 

%) a čtyři české: Čapská Veronika, Mezi texty a textiliemi (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a 

kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství (50 %); Sokol Jan, Dluh života: Články, eseje, 

glosy (50 %); Vítek Tomáš, Věštění v antickém Řecku III. Země a mrtví; Soukupová Blanka, 

Židé v českých zemích po šoa: Identita poraněné paměti (100 %).  

Do soutěže GA ČR podala fakulta jako uchazeč 16 projektů jako uchazeč (14 standardních a 2 

juniorské), další 2 projekty podala fakulta jako spoluuchazeč (uchazeči jsou VŠCHT a ZČU) a 

jednoho projektu by se fakulta mohla účastnit jako spolupracující pracoviště v rámci UK 

(uchazečem je CTS). 

V rámci interní soutěže Primus podává fakulta jeden projekt s názvem Arabská revoluce roku 

2011: Historicko-sociologická perspektiva, řešitelem projektu je Mgr. Karel Černý, Ph.D. 

Projekt je třeba na RUK zaslat nejpozději 16. 4. a výsledky budou zveřejněny nejpozději 30. 6.  

Příští týden se na RUK uskuteční jednání k principům hodnocení kvality tvůrčí činnosti, tedy k 

hodnocení vědy a výzkumu. Toto hodnocení je významnou součástí Pravidel systému 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. 

4. Výjezdní zasedání kolegia děkana se uskuteční od soboty 12. 5. do neděle 13. 5.  

 

Zapsal: Karel Strnad       

                           Praha 10. 4. 2018 


