
Zápis z kolegia děkana ze dne 5. 2. 2019 

 

Přítomní: Dr. Pětová, doc. Holmerová, prof. Sokol, Dr. Jeníčková, Dr. Zika, 

    Mgr. Tuček, Mgr. Svoboda, Dr. Holeček, doc. Seidlová Málková 

Omluvení: Mgr. Strnad, doc. Benyovszky, doc. Pinc 

 

Body: 

1. Troja 

2. RKR 

3. VR FHS UK 

4. AS FHS UK a AS UK 

5. Nominace na ceny 

6. Nový vedoucí Katedry EKS 

7. Různé: tvůrčí volno, informace pro uchazeče, soutěž Erasmus+ aj. 

 

1. Minulý týden proběhlo jednání děkanky na MŠMT ve věci financování stavby. Ve stejnou 

dobu došlo k převedení pozemků v okolí stavby do majetku UK. Nyní je potřeba je převzít do 

správy FHS UK, což by nejprve měl projednat AS FHS ve čtvrtek 7. února, a následně vydá 

rektor opatření o oficiálním převzetí. Zároveň je potřeba už nyní zadat vícepráce, a sice na 

náklady fakulty, resp. univerzity (celkem 12,5 milionů), a následně podat na ministerstvo žádost 

navazujícího investičního záměru. 

 

2. V pondělí 4. února se uskutečnilo jednání rozšířeného kolegia rektora. Na programu bylo 

několik bodů k agendě operačních programů VVV; dále struktura studijních programů a výhled 

předkládání návrhů studijních programů pro akreditační období 2019/20 (je třeba do pátku 8. 

2. dodat komentáře a aktualizaci termínů podání jednotlivých studijních programů – zajistí M. 

Dohnalová); nová metodika studia a smluv cotutelle (je třeba do konce února zaslat připomínky 

na RUK, zajistí J. Jeníčková s děkankou); příprava Strategického záměru UK na období 2021–

2025. V nejbližší době též proběhne setkání proděkanů pro vědu. 

 

3. Zasedání VR FHS proběhlo ve čtvrtek 31. 1. Na programu jednání byl kromě jiného návrh 

žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociální a 

kulturní antropologie (schválen s doporučením zvážení možnosti zúžení počtu oblasti 

vzdělávání, do kterých program zasahuje), habilitační řízení Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D., 

v oboru Filozofie (schváleno) a řízení ke jmenování profesorem doc. Karla Novotného, M.A., 

Ph.D., DSc., v oboru Filozofie (schváleno). Byly zároveň předloženy návrhy akreditací pěti 

navazujících magisterských studijních programů (předtím schválené AS FHS UK): Deutsche 

und französische Philosophie, Genderová studia, Studia občanské společnosti, Orální historie 

– soudobé dějiny a nový studijní program Výzkum v psychologii. Všechny návrhy programů 

byly schváleny, je potřeba je tedy nyní finalizovat a co nejdříve odeslat na RUK (zajistí M. 

Dohnalová a studijní odd.) a zároveň zadat všechny údaje do SIS a spisové služby (zajistí 

studijní odd.) tak, aby se materiály mohly projednat na schůzi Rady pro vnitřní hodnocená UK 

dne 27. března. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat novému programu Výzkum v psychologii, 

který je třeba dopracovat a projednat v rámci UK. 

 

4. Zasedání AS FHS se uskuteční ve čtvrtek 7. 2. od 16 hodin. Kromě jiného senát projedná 

návrh nového složení Disciplinární komise FHS UK, návrh termínů zasedání AS FHS UK v LS 

2018/19 a zmíněné výše (bod 1) převzetí pozemků v okolí stavby v Troji do majetku FHS UK. 

Dále proběhne volba předsednictva senátu. Tento týden senát také vyhlásil volby kandidáta na 

děkana FHS pro období 2019—2023 (přihlášky do 26. března včetně, volba na zasedání AS 



dne 25. dubna). Členové kolegia děkana hodlají nominovat stávající děkanku dr. Marii Pětovou, 

která s nominací souhlasí. 

V pátek 1. února proběhlo ustanovující zasedání AS UK, na kterém bylo vybráno nové 

předsednictvo (předseda – František Zahálka, FTVS UK). Členství senátorů z FHS v komisích: 

Pavel Himl (Legislativní komise, Ekonomické komise), Josef Kružík (Ekonomická komise, 

Studijní komise), Magdaléna Voldřichová (Ediční komise). 

  

5. Do 31. 5. podá FHS nominaci Martina Bojdy, PhD., na Cenu Neuron pro mladé nadějné 

vědce, kterou uděluje Nadační fond Neuron. Kolegium rektora UK rozhodlo nominovat na 

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu pro rok 2019 publikaci Radana Haluzíka 

(nominovala FHS a CTS) „Proč jdou chlapi do války: Emoce a estetika počátků etnických 

konfliktů“. Na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ nominovala fakulta 

po vyjádření VR FHS UK prof. Miloše Havelku. Na 15. února je stanovena fakultní uzávěrka 

na podávání návrhů na rektorskou Cenu Bedřicha Hrozného za výrazný a originální tvůrčí počin 

(vyřizuje odd. vědy). 

 

6. Od února 2019 jmenovala děkanka vedoucím Katedry elektronické kultury a sémiotiky doc. 

Jakuba Češku, který je zároveň garantem navazujícího magisterského programu EKS. 

Dosavadní vedoucí katedry prof. Miroslav Marcelli bude i nadále garantovat doktorský 

program EKS. 

 

7. Věda a výzkum: Oddělení pro vědu by mělo dohlížet na udělování a následné vykazování 

žádostí akademických pracovníků o tvůrčí volno. V nejbližší době se bude připravovat strategie 

konceptu systému vnitřního hodnocení. Zahraniční agenda: Chystají se Dny UK v Itálii. Na 20. 

února je stanovena uzávěrka fakultní soutěže Erasmus+. Agenda přijímacího řízení: v březnu 

proběhne setkání s uchazeči na fakultě, kromě toho probíhají studijní veletrhy, semináře na 

středních školách a další aktivity zaměřené na uchazeče. Na webových stránkách bakalářského 

studia se připravují zevrubné informace o průchodu studiem pro stávající i budoucí studenty. 

Probíhá sjednocení harmonogramu vypisování kurzů na fakultě. Děkanka: pro účely zařizování 

interiéru stavby v Troji je třeba připravit přehled množství a obsazenosti učeben, které využívá 

fakulta za účelem výuky ve všech svých stávajících budovách (zajistí R. Zika). 

 

Zapsala: Kateřina Tourková                                                                                Praha 5. 2. 2019 


