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1. Ve dnech 24. 11. – 27. 11. se uskutečnily volby do AS FHS. Voleb se zúčastnilo 94 vyučujících 

(78 %) a 568 studujících (18 %). Do učitelské části AS byly zvoleny Věra Sokolová, Hedvika 

Novotná a Markéta Zandlová; do studentské části AS nově usednou Tatiana Badurová, Agáta 

Hrdličková a David Jelínek. 

2. Na základě výběrových řízení byli jmenováni vedoucí kateder: katedra jazyků a literatury, 

vedoucí Mgr. Marie Novotná, Ph.D., katedra teorie umění a tvorby, vedoucí Mgr. Aleš Svoboda; 

katedra historických věd, vedoucí prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.; katedra sociální a kulturní 

antropologie, vedoucí Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.; katedra filosofie, vedoucí Mgr. Jakub 

Marek, Ph.D.; katedra psychologie a věd o životě, vedoucí doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.; 



 
 

 

 

katedra sociologie vedoucí Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. Na místo vedoucího katedry 

organizačních studií nebyla podána žádná přihláška. Výběrové řízení bude vypsáno znovu. 

3. Od pondělí 7. 12. bude možná prezenční výuka studentů prvních ročníků, výuky se může 

zúčastnit nejvýše dvacet studentů. 

4. Zasedání VR FHS se uskuteční 17. 12. od 14 hodin v místnosti 1.21. Jednání proběhne 

hybridně. 

5. Od února 2021 by měly na fakultách vzniknout nové pracovní pozice koordinátorů kvality 

vzdělávací činnosti. Výše předpokládaného úvazku vychází z velikosti fakulty. V případě FHS 

by mělo jít o poloviční úvazek, který může být rozdělen mezi více osob (koordinátor  

a administrativní podpora). Mzdové náklady by měl hradit rektorát. 

6. Po změnách v textu a následném vyjádření právníků bude fakulta vydávat studentům 

formulář připravený Ministerstvem vnitra ČR Potvrzení subjektu přijímajícího na území ČR 

cizince z třetích zemí. 

7. V současné době fakulta vybírá firmu, která zajistí on-line proškolení zaměstnanců v oblasti 

BOZP a PO.  

8. Ve středu 1. 12. se uskuteční pravidelné setkání děkanky s učitelskou částí akademické obce. 

Setkání proběhne hybridně s preferencí online připojení. 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


