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Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, prof. Sokol, doc. Benyovszky, Dr. Jeníčková, Dr. Zika, 

    Mgr. Tuček, Mgr. Svoboda, doc. Pinc, Dr. Holeček, Mgr. Strnad         

Omluvena: doc. Seidlová Málková 

 

Body: 

1. Troja 

2. VR FHS 

3. AS FHS 

4. Nominace na ceny, Donatio 

5. Doktorské studium (poplatky samoplátců, interní audit oboru HISO) 

6. Různé: Den otevřených dveří 

 

1. Situace na stavbě je nadále komplikovaná. Stavební práce mají zpoždění a s dalšími 

vícepracemi rostou náklady. Současně se stále nedošlo k převedení pozemků do majetku 

univerzity. Tyto pozemky jsou v bezprostředním okolí stavby, a pokud nebudou v majetku 

univerzity, nelze na ministerstvo podat žádost navazujícího investičního záměru, bez kterého 

ovšem není možné celou rekonstrukci úspěšně dokončit. Zároveň je třeba do 31. 12. 2019 

vyčerpat a řádně vykázat současnou dotaci na probíhající rekonstrukci. 

2. Zasedání VR FHS se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. od 14 hodin ve Velké zasedací síni Karolina. 

Na programu jednání je kromě jiného návrh žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem v oboru Sociální a kulturní antropologie, habilitační řízení Mgr. Tomáše 

Hejduka, Ph.D., v oboru Filozofie a řízení ke jmenování profesorem doc. Karla Novotného, 

M.A., Ph.D., DSc., v oboru Filozofie. Také budou předloženy návrhy akreditací pěti 

navazujících magisterských studijních programů (viz bod 3). 

3. Zasedání AS FHS se uskuteční ve čtvrtek 24. 1. od 16 hodin. Kromě jiného senát projedná 

návrhy akreditací těchto navazujících magisterských studijních programů: Deutsche und 

französische Philosophie (prezenční forma studia v německém jazyce), Genderová studia 

(prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce), Studia občanské 

společnosti (prezenční a kombinovaná forma studia v českém jazyce), Orální historie – 

soudobé dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce) a nový 

studijní program Výzkum v psychologii (prezenční forma studia v českém jazyce).   

4. Do 31. 5. je možné podávat nominace na Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce, kterou 

uděluje Nadační fond Neuron. Na Cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti 

vědecké a odborné literatury nominuje fakulta práce tří autorů: Radan Haluzík, PROČ JDOU 

CHLAPI DO VÁLKY: Emoce a estetika u počátku etnických konfliktů; Jakub Češka, BOHUMIL 

HRABAL: Autor v množném čísle; Irena Řehořová, KULTURNÍ PAMĚŤ A FILM: Jak se měnil 

obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě. Na udělení výzkumné podpory Donatio 

Universitatis Carolinæ nominuje fakulta prof. Havelku. 

5. Pokud v případě samoplátců nebude poplatek za studium dosahovat částky, která pokrývá 

náklady spojené se studiem, resp. pokud nedosáhne částky, kterou na studenta poskytuje 

MŠMT, mělo by ministerstvo doplatit rozdíl, ale zejména by tito zahraniční studenti získali 

nárok na výplatu stipendia z příspěvku v ukazateli „C“. Stanovenou výši poplatku je třeba 

oznámit na RUK do 20. 2. 2019. 

Rektor pověřil JUDr. Lucii Klusoňovou a Marcelu Vápenkovou provedením mimořádného 

interního auditu, který se zaměří na systém hodnocení studentů doktorského studijního oboru 

Historická sociologie. Audit bude zahájen 24. 1. a potrvá přibližně dva měsíce.  

6. Ve středu 16. 1. se uskuteční Den otevřených dveří. 

Zapsal: Karel Strnad                                                                                    Praha 15. 1. 2019 


