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  č. j.: UKFHS/515432/2022 

 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 18. 10. 2022 

 

Přítomni: dr. Pětová, dr. Holeček, dr. Vrabec, dr. Jeníčková, Mgr. Strnad,  doc. Seidlová Málková, 

dr. Tuček, P. Černochová 

Přítomni distančně: prof. Novotný, doc. Holmerová, dr. Zika  

 

Body: 

 

1. Informace děkanky 

 

2. Kontrolní zprávy vybraných oblastí vzdělávání pro NAÚ 

Do pátku 2. 12. má být na RUK zaslána kontrolní zpráva v těchto oblastech vzdělávání: 

Filozofie, religionistika a teologie (OV 10), Historické vědy (OV 12), Politické vědy (OV 20), 

Psychologie (OV 23), Sociologie (OV 25). Ve všech případech jde o hodnocení DSP, kontaktní 

osobou je tedy proděkanka pro doktorské studium dr. Jeníčková. (Vzhledem k tomu, že jde o 

komplexní hodnocení za období pěti let, a fakulta tento požadavek obdržela v úterý 18. 10., 

požádáme patrně o pozdější termín odevzdání než je 2. 12.) 

 

3. Cooperatia a dočerpávání dotace na vědu 

Na dnešním jednání s vedoucími kateder upozornila děkanka na nedostatečné čerpání 

v jednotlivých programech, které se uskutečňují na katedrách. Proděkanka pro VaV seznámila 

vedoucí kateder s dalším postupem a kroky, které jsou nezbytné k řádnému dočerpání 

přidělených prostředků. Do poloviny listopadu vedoucí kateder připraví reflexi letošní 

zkušenosti s programy Cooperatio. Získané zkušenosti budou základem pro jednání o 

pravidlech rozdělování a užívání finančních prostředků v příštím roce. 

 

4. Výzva OP JAK Rozvoj infrastrukturního zázemí Ph.D. SP 

Proděkan pro rozvoj dr. Tuček se zúčastnil pracovního jednání k OP JAK Rozvoj 

infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů. Půjde o široké spektrum podpory 

DSP (HW, SW, licence, odborná literatura, informační zdroje, …). Výzva bude vyhlášena 3. 11. 



 

 

 

2022, příjem žádostí bude ukončen nejpozději do 5. 5. 2023 (na RUK do 11. 11. 2022), zahájení 

realizace nejpozději od 1. 2. 2024, ukončení do 31. 12. 2026. 

Na FHS UK bude prvním krokem analýza potřeb doktorandů v jednotlivých SP – zajistí 

proděkanka pro postgraduální studium a proděkan pro rozvoj. 

 

5. Akreditace dvou PH.D. SP, tj. Aplikovaná etika a Sémiotika a filosofie komunikace - další 

postup.  

Pokud fakulta trvá na rozšíření DSP Sémiotika a filosofie komunikace a Aplikovaná etika o další 

oblasti vzdělávání, musí na základě stanoviska NAÚ a následně RVH podat návrh na nové 

akreditace. 

 

6. Informace o složení VR na NAÚ 

V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) Metodického materiálu NAÚ VŠ č. 60/2017 bude na rektorát 

zaslán aktuální seznam členů VR FHS. Dále bude do 31. 10. k oborům habilitačních řízení a 

řízení ke jmenování profesorem na RUK zaslána tabulka, v níž budou u každého řízení uvedena 

alespoň dvě jména členů VR FHS. 

 

7. Informace o výsledku výjezdního zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 

Proděkanka pro doktorské studium dr. Jeníčková se zúčastnila výjezdního zasedání RVH. 

Kromě jiného byl prezentován harmonogram pokračujícího hodnocení pregraduálních SP. Na 

FHS projdou hodnocením SP Dějiny moderní evropské kultury, Filosofie v kontextu humanitních 

věd a Studia občanské společnosti. ¨ 

 

8. Předběžné termíny pro zasedání VR HS jsou 24. 11. nebo 8. 12. 

9. Informace o postupu v modernizaci SIS na UK 

Rektorát přikročil k rozsáhlým úpravám a modernizaci SIS. Současný stav mají zmapovat 

externí spolupracovníci, kteří také následně navrhnou potřebné úpravy. Proděkan pro 

informační systémy dr. Holeček tedy počítá s aktivní účastí pracovníků OIT a SO na 

plánovaných konzultacích a pracovních schůzkách. 

 

10. V úterý 1. 11. se od 17 hod. na RUK uskuteční kulatý stůl k hodnocení výuky studenty. 

Jednání se zúčastní proděkanka pro doktorské studium dr. Jeníčková a proděkan pro 

pregraduální studium dr. Zika.  

 

11. V termínu 9. 12. – 10. 12. se uskuteční výjezdní zasedání děkana.  



 

 

 

 

Různé:  

- Zajištění pracovníků pro roli fakultního pedela 

 

 

Zapsal: Mgr. Karel Strnad  

 

 

 


