
 
 

 

 

Praha 9. 2. 2021 
  č. j.: UKFHS/57139/2021 

 
Zápis z rozšířeného kolegia děkana ze dne 9. 2. 2021 
 
Přítomni prezenčně: prof. Novotný, doc. Benyovszky, dr. Zika, Mgr. Tuček, dr. Vrabec,  
                                        doc. Himl, Mgr. Strnad 
Přítomni distančně: dr. Pětová, dr. Jeníčková, dr. Holeček, doc. Holmerová, Bc. Šínová,  
                                       doc. Seidlová Málková  
Omluveni: prof. Sokol, doc. Pinc 
Host: dr. Špaček (4. bod zápisu) 
  
Body: 
1. Jednání AS FHS 
2. Hodnocení vědy 
3. Sekání děkanky s učitelskou částí akademické obce 
4. Dotazníkové šetření 
5. Různé: Cena Miroslava Petruska, doplnění disciplinární komise 
 
1. Ve čtvrtek 4. 2. se od 16 hod. uskutečnilo první zasedání AS FHS v novém složení. Předsedou 
AS byl zvolen Pavel Himl, místopředsedkyněmi Věra Sokolová a Agáta Hrdličková. AS schválil 
změnu Jednacího řádu VR FHS UK a projednal návrh na rozšíření doktorského studijního 
programu Obecná antropologie s Etnologickým ústavem AV ČR. 
2. Proděkanka pro vědu a výzkum doc. Seidlová Málková vypracovala připomínky k metodice 
hodnocení vědy na UK. Připomínky se týkají jak dvou vědních oblastí (Psychologie a Filosofie), 
tak celkového rámce hodnocení, v němž jsou znevýhodněny vědecké výsledky publikované 
v češtině, což je v oblasti humanitních věd velmi problematické. 
3. Ve středu 10. 2. se od 14 hod. uskuteční distanční sekání děkanky s učitelskou částí 
akademické obce. Hlavním tématem setkání bude zajištění studijní agendy v LS. 



 
 

 

 

4. Mezi studenty 1. ročníku bakalářského studia se uskutečnila anketa, která se zaměřila 
zejména na distanční výuku během nouzového stavu. Anketa proběhla v prosinci a zúčastnilo 
se jí cca 300 studentů z přibližně 600. Z šetření vyplynulo, že problémy technického rázu 
nejsou nijak zásadní, ale při výuce v přímém přenosu mívají studenti „organizační“ problémy, 
které souvisejí zejména s okamžitými možnostmi připojení a „klidu na práci“. Celkově 
vyjadřovali studenti spokojenost, ale distanční výuka je náročnější na soustředění a vyžaduje 
větší sebekázeň. Studenti by uvítali zkrácení přednášek a důslednější dodržování vymezeného 
času, zejména pokud jde o časté přetahování ze strany vyučujících.   
5. Do 28. 2. je možné zaslat nominaci na Cenu Miroslava Petruska za prezentaci za rok 2020. 
Děkanka podá AS FHS návrh na nové složení disciplinární komise. 
 
 
Zapsal: Karel Strnad  


