
Zápis z kolegia děkana ze dne 19. 6. 2018 

 

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

    Mgr. Svoboda, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad     

Omluveni: doc. Holmerová, Dr. Hanyš 

Body: 

1. Akreditace 

2. Troja 

3. Přijímací řízení a zápis do studia 

4. VaV (GA ČR – EXPRO, TA ČR – ÉTA 

5. VR FHS 

6. AS FHS 

7. Různé: příští kolegium děkana, chystané změny v agendách proděkanů 

            

1. Ve středu 6. 6. projednala Rada pro vnitřní hodnocení (RVH) kromě jiného návrhy šesti 

studijních programů FHS. Z usnesení RVH: Aplikovaná etika (Ph.D.) – udělit oprávnění 

uskutečňovat studijní program na 5 let; Historická sociologie (NMgr.) – 10 let; Historická 

sociologie (Ph.D.) – 10 let; Dějiny moderní evropské kultury (NMgr.) – 10 let; Liberal Arts and 

Humanities (Bc.) – 10 let; Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

(NMgr.) – přerušit projednávání návrhu studijního programu. Vzhledem k tomu, že oprávnění 

lze udělit až na deset let, je hlavním důvodem přerušení projednávání jak věk garantky 

studijního programu, tak věk klíčových vyučujících. Dalším významným důvodem je 

nedostatečné personální zajištění výuky. Do 31. 7. zašle fakulta na RUK odpověď. Děkanka 

vypíše inzerát na místo docenta v oboru Sociální práce.  

2. Práce na přestavbě bývalé menzy Koleje 17. listopadu se prodlužují a prodražují. Uznané 

vícepráce, a tedy vícenáklady, je třeba řešit formou dodatků ke smlouvě, přičemž obsah dodatků 

musí odsouhlasit MŠMT. K dalším zdržením dochází proto, že vícenáklady, které vznikly 

v souvislosti se změnou legislativy, chce fakulta uplatnit u MŠMT, což ministerstvo odmítá. 

Další problémy souvisejí s roky se táhnoucími jednáními o převodu pozemků ve správě Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

3. Od 4. 6. do 8. 6. se uskutečnila přijímací řízení do všech deseti doktorských studijních 

programů. Celkem byli přijati 42 uchazeči a nikdo se nepřihlásil k náhradnímu termínu 

přijímacího řízen; zápis do studia se uskuteční v září. Zápis do bakalářského studia proběhne 

v pondělí 25. 6. 

4. V roce 2018 vyhlásila GA ČR nové grantové projekty excelence EXPRO. Na oddělení vědy 

a výzkumu jsou připraveny k podání dva projekty, jejichž řešiteli jsou doc. PhDr. Blanka 

Soukupová, CSc., a doc. M. A. Karel Novotný, Ph.D., DSc. V tomto projektu je 

spoluřešitelským pracovištěm FÚ AV ČR. TA ČR vyhlásila soutěž v programu ÉTA, do které 

se hlásí šest žadatelů: Ing. Inna Čábelková, Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., PhDr. Gabriela 

Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Daniel Říha, Ph.D., Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D., a 

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. (externistka).  

5. Ve čtvrtek 14. 6. zasedala VR FHS. Mimo jiné projednala a schválila složení komise 

k habilitačnímu řízení Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D., v oboru Filozofie, dále schválila návrh 

nových členů oborové rady GA UK a návrh doktorského studijního programu Sociální ekologie. 

6. Ve čtvrtek 21. 6. projedná AS FHS Výroční zprávu o činnosti FHS za rok 2017. 

7. Příští kolegium děkana se uskuteční v září. Konkrétní termín bude včas upřesněn. Děkanka 

oznámila, že od nového akademického roku dojde k obsahovým a personálním změnám 

v agendách některých proděkanů. 

 

Zapsal: Karel Strnad                                       Praha 19. 6. 2018 


