
 
 

 

 

Průhonice 21. 6. – 22. 6. 2019 

č. j.: UKFHS/253098/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 21. 6. – 22. 6. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, Dr. Holeček, doc. Pinc, doc. Holmerová, Dr. Jeníčková, Dr. Vrabec 

        doc. Seidlová Málková, Dr. Zika, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad         

Omluveni: Dr. Marek, doc. Benyovszky, prof. Sokol, 

 

Body: 

1. Jednání AS FHS 

2. Publikační činnost 

3. Zápis do bakalářského studia 

4. RKR 

5. Reorganizace organizační struktury 

6. Zásady personální politiky 

7. Troja 

8. Strategický záměr UK na roky 2012 - 2025 

9. VaV (Metodika 17+, rozdělování institucionálních prostředků na vědeckou činnost v roce 

               2020, profilové obory na UK, nominace publikací podle vědních oborů) 

10. Různé: příští kolegium děkana, nominace na cenu Hlávkova medaile  

 

1. Ve čtvrtek 20. 6. se uskutečnilo poslední zasedání AS FHS v tomto akademickém roce. 

Hlavním bodem jednání bylo schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2018, zprávu 

předkládala senátu děkanka. Senát zprávu s výhradami schválil. Z textu je třeba odstranit řadu 

překlepů a několik věcných chyb. 

2. Přestože bylo v únoru vydáno Opatření děkana č. 5/2019 Ediční činnost na Fakultě 

humanitních studií, přetrvávají v této oblasti poměrně závažné problémy. K řešení těchto 

problémů se v nejbližších dnech sejde proděkanka pro vědu a výzkum, zástupce edičního 



 
 

 

 

oddělení, tajemník fakulty, vedoucí oddělení vědy a výzkumu a referentka pro programy 

Progres. 

3. Do bakalářského studia je zatím zapsáno 648 studentů a do navazujících magisterských 

studijních programů je aktuálně zapsáno 159 studentů. 

4. V pondělí 17. 6. se v Zahrádkách u České Lípy uskutečnilo výjezdní zasedání rozšířeného 

kolegia rektora. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 zůstávají až na 

drobné změny stejné jako loni. Do pondělí 8. 7. je možné posílat na RUK připomínky 

k hodnotící zprávě mezinárodní hodnotící komise. Univerzita zřizuje relokační centrum, které 

bude zajišťovat podporu jak přijíždějícím zahraničním akademickým pracovníkům, tak 

zaměstnancům univerzity, kteří vyjíždějí na delší zahraniční pobyty, zejména v rámci 

internacionalizace. V Zahrádkách se účastníci zasedání seznámili s rekonstruovaným 

(prosinec 2002) a záhy vyhořelým (leden 2003) zámkem, který je v majetku univerzity. Bude 

třeba rozhodnout, jak s tímto objektem naložit. Udržování současného stavu stojí ročně cca 1,5 

mil. Kč, prodej by podle odhadu v současné době vynesl maximálně 25 – 35 mil. Kč a náklady 

na rekonstrukci by přesáhly 500 mil. Kč. O budoucnosti objektu rozhodnou děkani a vedení 

UK.  

5. V souvislosti s novými akreditacemi a vzhledem k měnícím se způsobům hodnocení vědecké 

činnosti bude třeba mnohem více provázat bakalářské a magisterské studium, což znamená 

výraznou reorganizaci organizační struktury fakulty. 

6. Opatřením děkana bude třeba stanovit rozsah pedagogických a vědeckých povinností 

akademických pracovníků zařazených ve mzdových třídách AP1-AP4 a L1-L2 při plném 

pracovním úvazku; u nižších úvazků budou standardy aplikovány poměrným způsobem. 

7. Rekonstrukce bývalé menzy Koleje 17. listopadu je oproti původnímu harmonogramu 

nadále ve skluzu a hromadící se vícepráce stavbu dále prodražují. Při započtení všech 

nákladů (nejde jen o vícepráce) uhradila fakulta z vlastních zdrojů cca 64 mil. Kč a dalšími 

volnými prostředky nedisponuje. Z jednání děkanky s kvestorkou vyplynulo, že fakulta 

získá půjčky v řádu desítek milionů korun od jiných fakult univerzity, které si takové 

dlouhodobé půjčky (splatnost minimálně deset let) mohou dovolit a jsou ochotné FHS 

vypomoci. 



 
 

 

 

8. Děkani fakult obdrželi pracovní návrh první verze Strategického záměru UK na roky 2012 

– 2025. Připomínky je třeba zaslat na RUK do neděle 30. 6. Mezi klíčové okruhy nového SZ 

patří péče o studenty a postdoktorské pracovníky; přijímání většího počtu zahraničních 

studentů a pracovníků; stanovení pravidel kariérního postupu pro akademické, vědecké  

i administrativní pracovníky a systém funkčních míst; podpora studentů a zaměstnanců 

(poradenství, stipendia, benefity…); zázemí pro přijímání zahraničních studentů  

a zaměstnanců; alumni. Mezi připomínkami k předkládanému dokumentu bude mimo jiné: 

požadavek na bližší vymezení pojmu „funkční místo“; upozornění, že při určování kritérií pro 

hodnocení doktorského studia má být zohledněna rozdílnost oborů na UK; vzhledem 

k rozdílnosti jednotlivých fakult by měl být plánovaný kariérní řád pouze rámcový, aby jej 

mohly fakulty uplatňovat v souladu se svými specifickými podmínkami. 

9. Podle původního harmonogramu se měl nový systém hodnocení vědeckého výkonu 

výzkumné instituce – Metodika 17+ postupně uplatňovat od roku 2017 a plně funkční (pět 

modulů hodnocení) měl být v roce 2020. Nyní se zdá, že by první dílčí výsledky mohlo přinést 

hodnocení za rok 2020. Systém zamýšleného hodnocení je podrobněji popsán v zápisu  

z výjezdního kolegia děkana ve dnech 9. 12. – 10. 12. 2016.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se budou prostředky na vědu a výzkum v roce 2020 

přidělovat jednotlivým programům Progres v součinnosti s koordinátory zejména podle údajů 

v databázi OBD.  

Na základě požadavku RUK zaslala fakulta seznam vědních oborů, které jsou něčím specifické, 

přestože vzhledem k celkovému vědeckému výkonu fakulty mohou být spíše okrajové. Podle 

původních informací šlo o to, aby mohla UK prezentovat svou oborovou rozmanitost. Tyto 

vědní obory rozhodně nemohou být prezentovány jako „profilové“ pokud jde o hlavní 

výzkumné oblasti. 

Do středy 26. 6. je třeba zaslat na RUK nominaci kvalitních publikací. Počet titulů je  

u jednotlivých vědních oborů stanoven podle evidence tvůrčí činnosti v databázi OBD.  

10. Příští jednání kolegia děkana se uskuteční v září. Na ocenění medailí Josefa Hlávky, která 

„je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných 

vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české 



 
 

 

 

vědy, umění a vzdělanosti”, nominuje fakulta prof. Sokola. Návrh je třeba zaslat na RUK do 

pondělí 24. 6.  

                                    

Zapsal: Karel Strnad  


