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1. V pátek 29. 11. přijal AS UK na svém řádném zasedání materiál Komplexní analýza akce 

„Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ identifikační číslo EDS 133D21E000005. (viz zápis 

19. 11. 2019)  

2. Fakulta odeslala na RUK akreditační materiál navazujícího magisterského studijního 

programu Teoreticko-výzkumná psychologie. 

3. K pracovní verzi návrhu organizačních změn přišlo k datu 6. 12. čtrnáct připomínek. 

Základní materiál pro vypořádání těchto připomínek zajišťuje Tomáš Holeček. Připravovaný 

dokument bude předmětem jednání pracovní skupiny, která bude složena ze zástupců 

nominovaných jednotlivými pracovišti. 



 
 

 

 

4. V úterý 3. 12. se od 9 hodin uskutečnilo zasedání rozšířeného kolegia rektora. Rektor 

zdůraznil, že v Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 je třeba 

zohlednit zřejmou potřebu tvorby celouniverzitních zdrojů pro podporu investiční výstavby  

a také zmínil nutnost personálního posílení Odboru výstavby. 

Podle přehledu horizontální prostupnosti studiem mezi fakultami UK je FHS s přibližně 10 tis. 

studento-předměto-hodinami na šestém místě. První je FF a poslední LFHK. 

5. Ve čtvrtek 5. 12. se uskutečnilo zasedání VR FHS. Kromě jiného bylo na zasedání schváleno 

složení komise pro habilitační řízení Mgr. Martina Rittera, Ph.D., v oboru Filosofie. Také byl 

projednán návrh změny garantů některých pregraduálních studijních programů. 

6. Od úterý 3. 12. do pátku 6. 12. se na FHS uskutečnily volby do AS FHS. V učitelské části 

dosáhla volební účast 75 % (volilo 98 ze 130 oprávněných voličů). Pro volební období  

1. 2. 2020 – 31. 1. 2023 byli z řad vyučujících zvoleni: Jan Horský, Jakub Marek a Ondřej Špaček; 

náhradníci: Lily Císařovská a Aleš Svoboda. Studentská volební účast činila 23 % (volilo 583 

z 2 547 oprávněných voličů). Pro výše uvedené volební období byli z řad studujících zvoleni: 

Radek Holodňák, Alexandra Brocková a Matěj Krofta; náhradníci: Kristina Anna Vyletová  

a Dominik Kuna. 

7. Z dvanácti podaných projektových žádostí v rámci soutěže GA ČR byly úspěšné čtyři 

projekty. Ve třech z nich je fakulta hlavním řešitelským pracovištěm (Karel Černý – Případová 

studie blízkovýchodního uprchlictví: iráčtí jezídé, Klára Bártová – Výzkum ženské sexuální 

reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva na vizuální podněty, Lenka Martinec 

Nováková – Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudiální 

perspektivě) a v jednom projektu je pracovištěm spoluřešitelským (Bohuslav Kuřík – 

Anarchismus v souvislostech české politické kultury). Zatímco v předchozích letech získávala UK 

každoročně okolo 150 grantů (FHS 4), letos jich bylo 97. Fakulta si přes celkový výrazný 

univerzitní pokles udržela dlouhodobou úroveň úspěšnosti. 

8. Fakultní vánoční večírek se uskuteční v úterý 17. 12. od 18 hodin v restauraci Klamovka. 

 

 

Zapsal: Karel Strnad  


