
 
 

 

 

Praha 1. 10. 2019 

č. j.: UKFHS/276915/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 1. 10. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, Dr. Marek, doc. Benyovszky, prof. Sokol, Dr. Holeček, doc. Pinc, Dr. Zika, 

                   Dr. Jeníčková, Dr. Vrabec, doc. Seidlová Málková, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad, Bc. Šínová

         

Omluvena: doc. Holmerová 

 

Body: 

1. RKR (akreditace, GA UK, SZ UK, GDPR, Medaile Josefa Hlávky, počty zapsaných studentů) 

2. Počty přijatých a zapsaných studentů v pregraduálním studiu 

3. Průchodnost studiem 

4. Troja 

5. Personální změny 

6. DSP Aplikovaná etika 

7. Setkání děkanky s vyučujícími 

8. Různé: anketa časopisu FORUM 

 

1. V pondělí 30. 9. se uskutečnilo zasedání rozšířeného kolegia rektora. 

Poslední akreditační materiál, který fakulta pošle v nejbližších dnech na RUK, je navazující 

magisterský studijní program Výzkum v psychologii. 

Přihlášky do 17. kola soutěže GA UK (rok 2020) je možné podávat na RUK od 7. října do 

18. listopadu.   

Po zapracování připomínek, které byly na RUK zaslány do 30. 6., předložil rektor členům 

RKR k dalším připomínkám První verzi Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 

2021 – 2025. Připomínky je možné na RUK zasílat do 15. 11.  



 
 

 

 

Nejčastější podněty v oblasti GDPR souvisejí s Repozitářem závěrečných prací UK. 

Univerzita proto musí uskutečnit změny v těchto oblastech: úpravy SIS, povinný e-learning 

pro zaměstnance UK, sběr a uchování souhlasů se zpracováním osobních údajů  

a metodická podpora pro akademické pracovníky. 

Prof. Sokol obdrží Medaili Josefa Hlávky. „Medaile Josefa Hlávky 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.“ 

K 27. 9. 2019 se do všech prvních ročníků otevřených na UK v akademickém roce 

2019/2020 zapsali 13 194 studující. Na čtyři fakulty se zapsalo méně než 90 % loni 

zapsaných studujících, ale celkově se univerzita udrží minimálně na 100 % loňského stavu.  

2. K dnešnímu dni se do pregraduálního studia na FHS zapsali celkem 1 144 studující (loni 

1 059), z toho do bakalářského studia 811 (789) a na navazující magisterské studijní obory 

333 (270). Celková čísla sice svědčí o nárůstu u obou stupňů studia, avšak v případě 

magisterských studijních oborů jsou značné rozdíly u jednotlivých kateder (viz bod 3). 

3. Proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu, dr. Holeček, zdůraznil, že pokud 

nedojde k větší průchodnosti bakalářským studiem, bude stále obtížnější zajistit 

dostatečný počet kvalitních uchazečů o navazující magisterské studium, především 

v programech Antropologická studia, Studia občanské společnosti a Filosofie, jež tradičně 

z našich absolventů bakalářského studia čerpají. V této souvislosti se jako 

nejproblematičtější ukazuje mimořádně nízký počet úspěšně složených zkoušek z Úvodu 

do historie. Tento problém lze dobře ilustrovat při srovnání se zkouškou z Úvodu do 

filosofie v letech 2015 - 2018. V roce 2015 se zapsali 764 studující, zkoušku z historie 

úspěšně absolvovali 164 studující a zkoušku z filosofie složilo 296 studujících. 2016: 739, 

139, 265; 2017: 834, 206, 336; 2018: 789, 10!, 275. Poslední alarmující číslo vypovídá také 

o tom, že studující odkládají zkoušku z historie z prvního do druhého ročníku, což jim 

přináší další problémy, zejména pokud jde o získání dostatečného počtu kreditů. Nemají-

li být ohroženy jak počty studujících v navazujících magisterských oborech, tak jejich 



 
 

 

 

úroveň (naše absolventy bakalářského studia musíme ve stále větších počtech doplňovat 

zájemci ze škol, kde není vždy zaručena nejvyšší možná kvalita absolventů), je třeba zvýšit 

v akademickém roce 2019/2020 úspěšnost studujících u zkoušky z historie v prvním 

ročníku (zapsaní v roce 2019) přibližně na 300 a na 250 ve druhém ročníku (zapsaní v roce 

2018). 

4. Na další financování přestavby bývalé menzy Koleje 17. listopadu vyjednala děkanka 

v součinnosti s rektorátem dvě dohody o půjčkách, a to s PřF a MFF. Každá půjčka činí 35 

mil. Kč a jejich splatnost je deset let. Půjčky jsou bezúročné, ale splátky mají zohledňovat 

aktuální inflaci. Příštích deset let tak bude fakulta splácet ročně minimálně sedm milionů 

korun. Půjčky byly schváleny akademickými senáty PřF a FHS. Jednání AS MFF se 

uskuteční 2. 10. Přes tyto půjčky bude k dofinancování scházet dalších cca 60 mil. Kč.  

O dalším postupu bude děkanka jednat s rektorem. 

5. Vedoucí katedry OA byla od srpna jmenována Zuzana Jurková, která nahradila Jakuba 

Marka. Od září byl Jakub Marek jmenován vedoucím FM, který mnoho let vedl Jaroslav 

Novotný. Od září převzala od Kateřiny Tourkové vedení sekretariátu děkana Pavla Šínová. 

Kateřina Tourková se nadále plně věnuje agendě vnějších vztahů, zejména propagaci 

fakulty. Od října vystřídala ve vedení komunikativního modulu Marie Novotná dosavadní 

vedoucí Lidmilu Císařovskou.  

6. Prof. Haškovcová, garantka doktorského studijního programu Aplikovaná etika, ukončí 

k 30. 4. 2020 na vlastní žádost svůj pracovní poměr na fakultě. Pokud má být tento DSP na 

fakultě zachován, musí obor s dostatečným předstihem převzít nový garant. V opačném 

případě nebude vypsáno přijímací řízení do prvního ročníku a obor bude zachován pouze 

k dostudování již přijatých studentů. Pokud by se ani pro tuto variantu nenašel vhodný 

garant, budou studenti převedeni do oborově blízkého studijního programu. 

7. Pravidelné setkání děkanky s učitelskou částí akademické obce se uskuteční 22. 10. od 

16 hodin v posluchárně 2080. Hlavními tématy budou změna organizační struktury fakulty 

a s tím související organizace vědecké činnosti na fakultě a hodnocení vědecké činnosti. 

Část týkající se vědy a výzkumu uvede proděkanka Gabriela Seidlová Málková. 



 
 

 

 

8. Prof. Sokol se nabídl, že připraví odpověď do ankety časopisu FORUM. Anketa, v níž se 

odpovídá na otázku „Jak Vaše fakulta využila již třiceti let nabyté svobody a co dokázala, co 

umí?“, je součástí oslav 30 let svobody. Příspěvek bude na Odbor vnějších vztahů UK 

odeslán ještě dnes. 

                                    

Zapsal: Karel Strnad  


