
Zápis z kolegia děkana ze dne 13. 9. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Skovajsa, doc. Benyovszky, doc. Holmerová, Dr. Zika, Mgr. Tuček, 

    Mgr. Svoboda, Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad    

  

Omluveni: doc. Pinc, prof. Sokol 

 

Body: 

1. Akreditace 

2. Troja 

3. Jednání AS FHS 

4. Změny v agendách proděkanů 

5. Hodnocení vědy 

6. Různé: RKR  

            

1. Aktuální informace o schválených a schvalovaných akreditací studijních programů FHS: 

Studium humanitní vzdělanosti (Bc.) – garant M. Hanyš, oprávnění na 10 let; Liberal Arts and 

Humanities (Bc.) – garant M. Vrabec, 10 let; Sociální a kulturní ekologie (NMgr.) – garant T. 

Hák, po zvýšení úvazku garanta, bude 21. 9. materiál znovu projednán a předpokládá se jeho 

schválení; Historická sociologie (NMgr.) – garant J. Šubrt, 10 let; Antropologická studia 

(NMgr.) – garant Z. Jurková, 10 let (po třech letech podat kontrolní zprávu s popisem postupu 

integrace); Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.) – garant Z. 

Havrdová, 5 let (po třech letech kontrolní zpráva o personálním zajištění a změna garanta); 

Dějiny moderní evropské kultury (NMgr.) – garant J. Pešek, 10 let; Filozofie v kontextu 

humanitních věd (NMgr.) – garant J. Fulka, 10 let; Elektronická kultura a sémiotika (NMgr.) – 

garant J. Češka, 10 let; Sociální ekologie (PhD.) – garant T. Hák, materiál zatím nebyl 

projednán; Studia občanského sektoru (PhD.) – garant M. Dohnalová, 10 let; Sémiotika a 

filozofie komunikace (PhD.) – garant M. Marcelli, materiál zatím nebyl projednán; Aplikovaná 

etika (Ph.D.) – garant H. Haškovcová, 5 let; Německá a francouzská filozofie – garant L. 

Benyovszky, 10 let; Historická sociologie (Ph.D.) – garant J. Šubrt, 10 let; Obecná antropologie 

(PhD.) – garant J. Horský, 10 let (po třech letech kontrolní zpráva); Studia dlouhověkosti (PhD.) 

– garant I. Holmerová, materiál zatím nebyl projednán; Sociální práce (PhD.) – garant Z. 

Havrdová, materiál byl poslán na NAÚ, čekáme na výsledek; Soudobé evropské kulturní dějiny 

(PhD.) – garant J. Pešek, materiál zatím nebyl projednán. 

2. Po demoličních pracích byly při přestavbě bývalé menzy Koleje 17. listopadu zahájeny 

stavební práce. Situace na stavbě je však velmi problematická. Paní děkanka se na stavbě musí 

prakticky každý týden účastnit kontrolního dne, přesto se práce zpožďují a prodražují v řádu 

desítek milionů.  

3. Po letní přestávce dnes poprvé zasedne AS FHS. Na programu je zejména volba nového 

předsedy senátu. Dále senát projedná podmínky přijímacích řízení do bakalářského a 

magisterského studia. Děkanka předloží senátu návrh změn některých proděkanských agend. 

4. S platností od 1. října bude zrušena agenda proděkana pro záležitosti studentů a pozastavena 

agenda proděkana pro vnější vztahy; ke stejnému datu bude Tomáš Holeček jmenován 

proděkanem pro přijímací řízení v pregraduálním studiu a proděkana pro vědu a výzkum Marka 

Skovajsu vystřídá Gabriela Seidlová Málková, přičemž část agendy, která se týká habilitačních 

a jmenovacích řízení, dočasně převezme Iva Holmerová. 

5. Do systému hodnocení vědy na UK byla zařazena nová kategorie Vysoce interdisciplinární 

obory. Kromě jiných oborů, které se na FHS neprovozují, do ní mají spadat Sociální a kulturní 

antropologie a Sociální práce. Do systému hodnocení jsou navrhovány další kategorie jako 

např. televizní vystoupení, internetový příspěvek, učebnice a popularizační příručky.  



Sběr dat v rámci hodnocení Metodiky 17+ probíhá podle harmonogramu stanoveného MŠMT. 

Část výsledků odevzdaných do RIV (cca 750) byla však chybně zařazena. Tento problém byl 

konzultován s Úřadem vlády, odkud přišlo ubezpečení, že chyba nebude mít přímý vliv na 

letošní hodnocení podle Metodiky 17+. 

6. Jednání rozšířeného kolegia rektora se uskuteční 1. října. 

 

Zapsal: Karel Strnad                                       Praha 13. 9. 2018 

 

 

  

 


