
Zápis z kolegia děkana ve dnech 12. 5. – 13. 5. 2018 

Přítomni: Dr. Pětová, prof. Sokol, doc. Skovajsa, doc. Holmerová, doc. Pinc, Dr. Zika,  

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

Omluveni: doc. Benyovszky Mgr. Svoboda 

 

Body: 

1. Mzdy 

2. Akreditace 

3. VaV (GA UK, GA ČR, jiné grantové agentury a projekty, RIV body, hodnocení vědy na UK) 

4. Nominace na Cenu Josefa Hlávky a Cenu MŠMT 

5. Žádost o převod finančních prostředků 

6. Zahraniční spolupráce – Evropská univerzitní aliance (4 EU) 

7. OP VVV Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV  

8. Různé: VR FHS, multimediální učebny, příští jednání kolegia 

            

1. Příspěvek na vzdělávací činnost meziročně vzrostl cca o 11 mil. Kč a dotace na institucionální 

podporu vědy a výzkumu přibližně o 1 200 tis. Kč. Podstatná část těchto prostředků bude 

rozpočtově určena pro navýšení mzdových prostředků. Nepůjde však o plošné navýšení mezd. 

Ke mzdovým úpravám dojde na základě podílu jednotlivých akademických pracovníků jak na 

výuce, tak na vědeckém výkonu fakulty. 

2. Studium humanitní vzdělanosti (SHV) v kombinované formě bylo třeba změnit na distanční 

formu. U předmětů pro první ročník byly doplněny studijní opory, jinak se obsahově nic 

nezměnilo. K anglické formě bakalářského studia – Liberal Arts and Humanities (LAH) nebyly 

ze strany rektorátu žádné připomínky. Bez připomínek byl také přijat navazující Mgr. studijní 

program Dějiny moderní evropské kultury (DMEK) a doktorské studijní programy Německá a 

francouzská filosofie, Historická sociologie, Obecná antropologie, Studia dlouhověkosti a 

Studia občanského sektoru. U navazujícího Mgr. studijního programu Historická sociologie 

(HISO) bude zrušena kombinovaná forma studia v angličtině a v kombinované formě v českém 

jazyce je třeba doplnit studijní opory pro první roční. Ve studijním programu Řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích (ŘS) je třeba vyjasnit rozdíl mezi prezenční a 

kombinovanou formou studia a upravit personální zabezpečení výuky. V doktorských 

studijních programech Sémiotika a filosofie komunikace a Sociální práce je problémem věk 

stávajících garantů. K akreditačním materiálům studijních programů, které byly na RUK 

poslány 2. 5., tedy navazující Mgr. studijní programy Antropologická studia (AS), Filosofie 

v kontextu humanitních věd, Sociální a kulturní ekologie (SKE), Studia mediální komunikace 

(SMK) a doktorského studijního programu Soudobé evropské kulturní dějiny, jsme zatím 

neobdrželi stanovisko. Navazující Mgr. studijní programy Genderová studia (GS), Orální 

historie – soudobé dějiny (OHSD) a Studia občanského sektoru (SOS), Německá a francouzská 

filosofie a Deutche und Französische Philosophie, kterým vyprší akreditace mezi lety 2020 – 

2023, v současné době nepřipravují akreditační materiály.  

3. Počty projektů GA UK řešených na FHS za posledních pět let: 2013 – 14 projektů, 2014 – 

15 projektů, 2015 – 18 projektů, 2016 – 21 projektů, 2017 – 15 projektů. 

Nově zahájené projekty GA ČR v letech 2013 – 2017: v roce 2013 nezískala fakulta žádný 

projekt, 2014 – 5 projektů, 2015 – 3 projekty, 2016 a 2017 po pěti projektech. 

V roce 2015 získala fakulta jeden projekt AZV, v roce 2016 jeden projekt TA ČR, v letech 2013 

a 2015 po jednom projektu EC, dále COST a Norské fondy: v letech 2013 a 2015 po jednom a 

v roce2014 po dvou projektech, jiné evropské projekty: 2013 a 2014 po dvou. 

Celkové počty RIV bodů v letech 2012 – 2016: 2012 – 8699,312; 2013 – 9509,133; 2014 – 

10032,122; 2015 – 10624,31; 2016 – 10443,92. 



Výsledky FHS podle Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2016 a z údajů databáze 

RIV 2011 – 2015: počet hodnocených výsledků 840. Pilíř I – 9 076 bodů, Pilíř II (excelentní 

výsledky) – 1 094 body, Pilíř III (aplikovaný výzkum) – 54 body, další body za projekty 

aplikovaného výzkumu – 220 bodů. Celkové hodnocení 10 444 body. 

Metodika hodnocení vědy na UK (viz zápis 1. 12. – 2. 12. 2017) vychází z celostátní Metodiky 

17+ (viz zápis 9. 12. – 10. 12. 2016). V úterý 15. 5. na RUK proběhne jednání na téma 

hodnocení tvůrčí činnosti (dříve hodnocení vědecké činnosti) na UK. Za FHS se jednání 

zúčastní proděkan pro vědu a výzkum doc. Skovajsa a proděkan pro rozvoj Mgr. Tuček. 

Fakultním koordinátorem pro hodnocení vědy na UK je Mgr. Jakub Homolka, Ph.D. 

4. Na Cenu Josefa Hlávky pro rok 2018 navrhuje děkanka Mgr. Karolínu Šedivcovou, 

absolventku navazujícího Mgr. studijního programu Mediální a komunikační studia, oboru 

Elektronická kultura a sémiotika. Na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 

2018 navrhuje děkanka Sergeye Sistiagu, M.A., Ph.D., absolventa doktorského studijního 

programu Filozofie, oboru Deutche und Französische Philosophie a Mgr. Lenku Tampierovou, 

absolventku navazujícího Mgr. studijního programu Humanitní studia, oboru Genderová studia. 

5. Kolegium děkana vyjádřilo jednomyslný souhlas s tím, aby děkanka na nejbližším zasedání 

AS FHS předložila senátorům návrh na převedení veškerých dostupných finančních prostředků 

z FPP do FRIM. Důvodem jsou rostoucí náklady na stavební práce při rekonstrukci bývalé 

menzy Koleje 17. listopadu. Tyto vícenáklady nejsou součástí schváleného IZ a MŠMT na ně 

tudíž neuvolní dodatečné finanční prostředky. Fakulta tak musí tyto náklady hradit z vlastních 

zdrojů. 

6. Ve středu 21. 3. uzavřely čtyři univerzity – Univerzita Karlova, Universität Heidelberg 

(Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) Evropskou 

univerzitní alianci (4 EU) jako projev strategického partnerství (zápis 27. 3. 2018). Na UK 

zatím projevilo zájem o spolupráci deset fakult (FF, MFF, PřF, FHS, FSV, LF1, LF3, LFP, 

LFHK a FaF). Navrhované společné aktivity jsou v současné době zejména: vědecká 

spolupráce (obvykle není blíže specifikována), PhD. cotutelle, summer schools a různé 

workshopy. V říjnu 2018 má být vyhlášena nová výzva Evropské komise, ze které by 4 EU 

mohla získat finanční prostředky. Do té doby musejí fakulty a univerza konkretizovat 

plánované aktivity, které jsou zatím většinou formulovány jen velmi vágně. Koordinace aktivit 

bude probíhat na úrovni rektorátu, kde byla také ustavena pracovní skupina (prorektorky 

Králíčková, Rovná, Wildová, dále Adéla Jiroudková, Lenka Škrábalová, Veronika Hunt 

Šafránková). První fáze projektu má být zajištěna částkou jeden milion korun z prostředků 

MŠMT na Internacionalizaci v rámci ukazatele D. V pátek 29. 6. se v Praze uskuteční schůzka 

rektorů 4 EU. 

7. Proces, jehož cílem je získání certifikátu HR Award (viz zápisy 21. 3. 2017 a 9. 1. 2018) na 

UK aktuálně pokračuje interní analýzou. V jejím rámci odevzdají fakulty do konce listopadu 

materiál, v němž budou popsány problematické oblasti. Následně bude vytvořen Akční plán, 

který stanoví postup implementace opatření směřujících k naplnění principů Charty a Kodexu 

na UK, včetně časového plánu a zodpovědných osob.  

8. Nejbližší zasedání VR FHS se uskuteční 14. 6. od 14 hodin v malé aule Karolina. Po krádeži 

PC techniky z místnosti 5023 se začnou multimediální místnosti opět zamykat a vyučující si 

budou klíče vyzvedávat v recepci. Příští jednání kolegia se uskuteční v úterý 22. 5. 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad     

 

   

          Průhonice 12. 5. – 13. 5. 2018 


