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Úvod
V souladu se záměrem, s nímž byla v roce 2000 založena, sleduje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze i nadále především následující dílčí cíle: poskytovat vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech, vědecky pracovat v širokém
rozsahu věd o člověku a lidské společnosti a dále rozvíjet systém studia s individuálním kurikulem. Fakulta nabízí dělené studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, programy celoživotního vzdělávání a podporuje mezinárodní výměny studentů.
Její vědecká činnost je soustředěna do oblasti humanitních a společenských věd,
zejména s ohledem na jejich antropologické a obecně humanistické dimenze. Hlavní a nosnou vědeckou disciplínou je obecná antropologie. Vzdělávací činnost sleduje
na jedné straně programy vědeckého poznání člověka, na druhé straně různé aplikace tohoto poznání. Jak v oblasti vědeckého bádání, tak i ve výuce a vedení závěrečných prací, klademe velký důraz na rozvoj spolupráce s dalšími vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí.
Předkládaná Výroční zpráva o činnosti pojednává konkrétní kroky, ke kterým vedení fakulty při realizaci těchto cílů přistoupilo v roce 2011.
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I. Organizační struktura fakulty
1. Vedení fakulty
Děkan
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční styky
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Proděkan pro záležitosti studentů
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Tajemník
Mgr. Karel Strnad
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I. Organizační struktura fakulty

2. Vědecká rada UK FHS
Interní členové
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.	
(UK FHS)
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.	
(UK 2. LF)
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.	
(UK FHS)
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.	 (UK FHS)
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CSc.	
(UK CTS a AV ČR)
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.	
(UK FHS)
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.	
(UK FHS)
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.	
(UK FSV)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc.	
(UK FHS)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.	
(UK FHS)
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.	
(UK FF – Ústav českých dějin)
prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.	
(UK FHS)
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
(UK FHS)
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.	
(UK FHS)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.	
(UK PedF)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.	
(UK MFF)
Externí členové
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.	
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.	
Ing. Egon Gál, CSc.	
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.	
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.	
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.	
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.	
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.	

(Výzkumný ústav živočišné výroby)
(VŠE v Praze)
(BISLA)
(Vysoká škola polytechnická Jihlava)
(Západočeská univerzita v Plzni)
(AV ČR)
(UP FF)
(VÚPSV)
(CVVS)

Čestní členové
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
PhDr. Jaroslav Kohout
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc.
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
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3. Akademický senát UK FHS
Předseda akademického senátu
Mgr. Aleš Svoboda
Místopředsedové akademického senátu
Mgr. Selma Muhić Dizdarevič, Ph.D.
Bc. Jakub Homolka
Členové akademického senátu
Pedagogická komora:
Mgr. Lily Císařovská
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. alt. Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Markéta Seligová, Ph.D.
Studentská komora:
Kateřina Bujárková alt. JUDr. Bedřich Čížek
Bc. Jakub Homolka
Arnold Kochari alt. Tatiana Konrádová
Mgr. Vojtěch Tomášek
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I. Organizační struktura fakulty

4. Disciplinární komise UK FHS
Předsedkyně
Dr. Dana Moree
Akademičtí pracovníci:
Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jan Tuček
Náhradníci akademických pracovníků:
Mgr. Filip Horáček
Mgr. Martin Vrabec
Zástupci studentů:
Mgr. Milan Hanyš
Bc. Nicol Svárovská
Jakub Šikola
Náhradníci studentských zástupců:
Kristýna Dvořáková
PhDr. Tomáš Kunca
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5. Děkanát UK FHS
Sekretariát děkana
Bc. Sára Říhová
vedoucí sekretariátu děkana
Barbora Benyovszka
Bc. Katsiaryna Hrybkova
Bc. Lenka Lukešová
Eva Benetková
agenda CŽV3, CŽV4, CŽV5
PhDr. Marie Kratochvílová
publikační činnost UK FHS
Studijní oddělení
Mgr. Jitka Štěpánková
vedoucí studijního oddělení, agenda CŽV1 a CŽV2
Helena Dyršmídová
Mgr. Lenka Pinzová
Bc. Maryia Yankouskaya
Bc. Tamara Anne Wheeler
Bc. Magdalena Foffová, Dis.
agenda akreditací
Bc. Dina Obeidová
agenda CŽV6
Oddělení pro vědu a výzkum
Bc. Kristýna Brunclíková
vedoucí oddělení pro vědu a výzkum
Bc. Marek Špot
Oddělení pro zahraniční styky
Bc. Eliška Rolfová
Bc. Magdaléna Tošovská
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I. Organizační struktura fakulty

Ekonomické oddělení
Jitka Prachařová
vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Jitka Živná
Mzdové oddělení
Ing. Sidónia Strnadová
Oddělení personalistiky
Lenka Pešková
Laboratoř výpočetní techniky
Ing. Jan Vaněk
vedoucí LVT
Jan Černota
Karel Hájek
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6. Pracoviště UK FHS
6.1 Institut základů vzdělanosti (IZV)
Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
ředitel IZV
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Sekretariát bakalářského studia
Bc. Martina Horáčková
vedoucí sekretariátu bakalářského studia
Mgr. Kateřina Pollaková
Mgr. Eva Svobodová
Bc. Tereza Šustková

Bakalářský studijní program Humanitní studia (6107 R)
obor Studium humanitní vzdělanosti
Filozofický modul
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
vedoucí modulu
Historický modul
Mgr. Markéta Seligová, Ph.D.
vedoucí modulu
Komunikativní modul
Mgr. Lily Císařovská
vedoucí modulu
Kreativní modul
Mgr. Aleš Svoboda
vedoucí modulu
Kvalifikační modul
Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
vedoucí modulu
Společenskovědní modul
Mgr. Hedvika Novotná
vedoucí modulu
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6.2 Institut magisterských studií (IMS)
Adresa: Husníkova 2075, 158 00 Praha 13 – Stodůlky
ředitel IMS
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
sekretariát IMS
Mgr. Lucie Sinanovičová
Magisterské navazující programy:
studijní program Ekologie a ochrana prostředí (1601 T)
studijní obor Sociální a kulturní ekologie
PhDr. Ivan Rynda
vedoucí katedry
studijní program Humanitní studia (1607 T)
studijní obor Genderová studia
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
vedoucí katedry
studijní obor Obecná antropologie – integrální studium člověka
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
vedoucí katedry
samostatný studijní obory na katedře Obecné antropologie:
studijní obor Historická sociologie
doc. PhDr. Šubrt Jiří, CSc.
vedoucí oboru
samostatný studijní obory na katedře Obecné antropologie:
studijní obor Orální historie – soudobé dějiny
doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
vedoucí oboru
studijní obor Studia občanského sektoru
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič
vedoucí katedry
studijní program Mediální a komunikační studia (N 7202)
studijní obor Elektronická kultura a sémiotika
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.
vedoucí katedry
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studijní program Philosophie
studijní obor Německá a francouzská filozofie v Evropě (Europhilosophie)
prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
vedoucí pracoviště

studijní program Sociální politika a sociální práce
studijní obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
vedoucí katedry

6.3 Institut doktorských studií (IDS)
Adresa: Husníkova 2075, 158 00 Praha 13 – Stodůlky
ředitelka IDS
Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
Doktorské navazující programy:
studijní program Antropologie (P 1512)
studijní obor Antropologie
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
předseda oborové rady
studijní obor Integrální studium člověka – Obecná antropologie
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
předseda oborové rady
studijní program Environmentální studia (P 1602)
studijní obor Environmentální studia
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
předseda oborové rady
studijní program Filozofie (P 6101)
studijní obor Aplikovaná etika
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
předsedkyně oborové rady

16

Výroční zpráva-2011-zlom.indd 16

6.4.2012 12:49:51

II. Úvodní zpráva o výstavbě a rozvoji fakulty v roce 2011

II. Úvodní zpráva o výstavbě
a rozvoji fakulty v roce 2011
Rok 2011 byl pro Fakultu humanitních studií UK rokem děkanských voleb. Vzhledem
k tomu, že volby potvrdily mandát současného vedení fakulty, které tak vstoupilo do
svého druhého funkčního období, přistoupila fakulta neprodleně k realizaci úkolů
stanovených Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy na roky 2011–2015 a Dlouhodobým záměrem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na léta 2011 –
2015 , který vedení fakulty koncipovalo v závěru prvního funkčního období. Ten stanovil na toto období jako základní strategický cíl „prosazovat a naplňovat ideu UK
FHS jako výzkumné fakulty v rámci Univerzity Karlovy s jasným, nezastupitelným
a jejímu charakteru odpovídajícím postavením“.
Tento hlavní cíl fakulta sledovala v situaci pokračujícího úsilí po optimalizaci svých
organizačních struktur směřující k dosažení stavu, který by zajišťoval krátkodobou
i dlouhodobou stabilitu v podmínkách akcelerujících ekonomických tlaků, postupné profilace systému vysokého školství a přelomových změn v organizaci a financování vědy jak v České republice, tak na úrovní Univerzity Karlovy samé. Pokračovala
též v realizaci kroků spjatých s přestavbou objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu
v Praze 8 ve své nové sídlo a dosáhla v tomto realizačním procesu několika významných úspěchů.
V oblasti vědecko výzkumné činnosti byl tento rok pro UK FHS v několika významných ohledech přelomovým. V souladu se svým sedmiletým harmonogramem byl završen výzkumný záměr „Antropologie komunikace a lidské adaptace“, který byl doposud na fakultě základem institucionálního provozu vědeckého bádání… Na základě
vyhodnocení procesů profilace základních směrů vědeckého výzkumu a formování
svébytných badatelských týmů či jejich „zárodků“, které byly s plněním výzkumného
záměru spjaty, formulovala fakulta jakožto svou základní strategii v této oblasti „Rozvíjení jakožto hlavních oborů výzkumné činnosti oblastí filosofie, antropologie a aplikovaných sociálních věd“, tedy rozvíjení těch oblastí, které obsahově odpovídají pro
fakultu základním oblastem akreditačním, a učinila tak první kroky k užšímu a intenzivnějšímu propojení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Vzhledem k tomu,
že tyto kroky se děly v souvislosti s přípravou nového systému Programů rozvoje vědeckých oblastí na UK (PRVOUK), našly svůj definitivní výraz ve formulaci tří základních fakultních programů, které zahájí svou činnost v roce 2012.
V oblasti „faktického provozu“ vědecké činnosti, pro kterou vzhledem k pozitivnímu vývoji v několika předchozích letech Dlouhodobý záměr stanovoval jako strategický cíl „udržet dosavadní výkonnost“, došlo na fakultě k dalšímu pozitivnímu vývoji.
V celkovém hodnocení RVVI dosáhla fakulta dalšího 7% nárůstu výkonu, z 8441 bodů
v roce 2010 na 9013 v roce 2011. Podobně v oblasti individuálních grantů se zřejmě
potvrdila hypotéz (viz Výroční zpráva o činnosti za rok 2010), že slabší výkon v roce
2010 byl způsoben okamžitou relativní grantovou „nasyceností“ fakulty. UK FHS získala v roce 2011 (k řešení od roku 2012) 4 nové projekty GAČR, 1 projekt TAČR, projekt financovaný Evropskou komisí a řešený ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, 1 projekt v rámci 7. rámcového programu, 2 nové projekty IGA. Narůstající
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faktická vědecká výkonost fakulty se začíná příznivě odrážet i do oblasti hospodaření. Při dalším nárůstu příjmů na základě základní dotace s indexem 1,04 oproti roku
2011 a 1,36 za posledních 5 let, vzrostl podíl dotace dosahované dík vědecké činnosti
z 1/9 v roce 2007 na téměř 1/3 v roce 2012.
Pro oblast studijní zůstává základním předpokladem jejího rozvoje a profilace udržet i v obtížných současných podmínkách na optimální úrovni zájem o studium na fakultě. Z tohoto hlediska považujeme za úspěch, že se fakultě i v tomto roce podařilo
udržet oproti předchozím letům dvojnásobný počet zájemců o studium, dosažený poprvé v roce 2008 a blížící se 4 000. V rámci tohoto počtu mírně vzrostl počet zájemců
o navazující magisterské studium na úkor studia bakalářského. Tento trend je kromě
zvýšené péče o propagaci fakulty, charakteristické pro několik posledních let, výsledkem i prvních kroků nové akreditační strategie, vycházející ze základního strategického úkolu ve studijní oblasti postupně mírně utlumovat velikost bakalářského studia
a výrazněji rozšiřovat studium doktorské za zachování velikosti studia magisterského. Tato strategie se promítla do několika konkrétních akreditačních kroků: Akreditovali jsme v tomto roce Bakalářské studium humanitní vzdělanosti s výukou v anglickém jazyce, které chceme začít realizovat od roku 2012. Akreditovali jsme a úspěšně
zahájili navazující magisterské studium historické sociologie s výukou v anglickém jazyce. Akreditovali a zahájili jsme navazující magisterské studium Německé a francouzské filosofie s výukou v českém jazyce a akreditovali jeho „mutaci“ s výukou v jazyce
německém, kterou otevřeme v roce 2012. Na přelomu let 2011/2012 jsme předložili a na úrovni UK úspěšně obhájili žádosti o akreditace doktorských studijních programů Studia občanského sektoru, Německé a francouzské filosofie v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce, které chceme realizovat především formou
cotutell, Historické sociologie s výukou v českém a anglickém jazyce. Všechna tato
studia bychom rádi otevřeli nejpozději v roce 2013. Jak je patrno už z těchto celkových informací, přistoupila UK FHS v tomto roce k radikálním krokům i v oblasti internacionalizace studií, které, v případě jejich úspěšnosti, velmi výrazně dotvoří její
celkový profil v prospěch výzkumného a internacionálního charakteru fakulty.
Rovněž v oblasti mezinárodní spolupráce byl rok 2011 charakteristický především
intenzivním zaměřením na plnění základních úkolů nového Dlouhodobého záměru
Univerzity i fakulty. Za nadstandartně naplňované považujeme zvláště záměry „získávat zahraniční odborníky, kteří se podílejí na výuce a výzkumu na UK FHS, věnovat
zvláštní pozornost kategorii zahraničních postdoc pracovníků“ a „vyhledávat zahraniční pracoviště vhodná pro uzavření smlouvy o dvojím vedení diplomových a doktorských prací, usilovat o zapojení do programů Erasmus Mundus a joint degree“.
Ohledně prvního uvedeného záměru fakulta v tomto roce zaměstnala v rámci celouniverzitního programu podpory zahraničních postdoc. pracovníků jednoho zahraničního badatele a dalšího získala s nástupem v roce 2012. Zároveň v souvislosti se zmíněnými razantnějšími kroky v oblasti internacionalizace studií učinila nezávisle na
tomto celouniverzitním programu úspěšné kroky k zaměstnání tří významných zahraničních badatelů od roku 2012. Záměr uvedený výše jako druhý byl v tomto roce
naplněn především přípravou zmíněného doktorského studia Německé a francouzské filosofie, které, v případě úspěšného dovršení jeho akreditace, bude jeho mezinárodní oborová rada realizovat formou cotutell, formou, kterou doposud na fakultě realizujeme prozatím jen v rámci graduačního kolegia Religiöse Kulturen im Europa des
19. und 20. Jahrhunderts s Ludwig-Maxmilians-Universität Mnichov.
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V oblasti rozvoje fakulta v součinnosti s Rektorátem Univerzity Karlovy pokračovala v úsilí vyřešit svoji prostorovou nouzi. Znovu jsme aktualizovali a finalizovali Investiční záměr „UK - FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ a po té, co byla
Dokumentace programu schválena vládou, očekáváme registraci záměru MŠMT. Mezitím pokračovaly práce na projektové dokumentaci na základě smlouvy s vítězem architektonické soutěže, firmou Kuba & Pilař architekti, s.r.o.
V oblasti hospodaření vzhledem k pokračující a vyostřující se nepříznivé a nestabilní situaci ve financování vysokého školství, usilovala UK FHS podobně jako v předchozích letech především o zajištění bezproblémového provozu a vytváření rezerv
pro budoucí rozvoj. Příjmovému poklesu, vznikajícímu uplatňováním odpočtu nefinancovatelného nárůstu počtu studentů a dalšími vlivy, jsme čelili uvážlivou strategií v oblasti přijímacího řízení, kompenzací tohoto poklesu z prostředků získaných
úspěšným rozvojem vědy na UK FHS a pečlivou postupnou optimalizací finančních
toků v rámci fakulty. I přes nepříznivé vnější podmínky tak fakulta hospodařila s příjmy 124 156 tis. KČ (oproti 119 191 tis. KČ v roce 2010) a vykázala tedy rozpočtový růst. Po naplnění fondu provozních prostředků vykázala UK FHS výdaje 123 860
tis. KČ a hospodařila tedy celkově s kladným hospodářským výsledkem ve výši 296
tis. Kč.
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III. Věda a výzkum
1. Celkové hodnocení
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti představoval rok 2011 pro Fakultu humanitních studií v několika více či méně významných ohledech přelomové období. Především byl v souladu se svým sedmiletým harmonogramem završen Výzkumný záměr
„Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (řešený od roku 2005 spolu s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze), který tvořil hlavní pilíř dosavadního institucionálního provozu vědy na fakultě jak z hlediska obsahového formulování jejího zaměření,
tak z hlediska objemu finančních prostředků v této oblasti. Zároveň s tím na různých
úrovních probíhaly intenzivní debaty o dalším systémovém směřování vědecké činnosti na UK FHS. Na vnitrofakultní úrovni se tyto diskuse vedly zejména v souvislosti s aktualizací Dlouhodobého záměru UK FHS pro léta 2011–15. Klíčovým strategickým bodem do budoucna je provázání a vzájemná podpora badatelských aktivit
s pedagogickou činností, vyjádřená formulování třech společných prioritních oblastí, ve kterých by se fakulta měla nadále vyvíjet: antropologie, filosofie a sociální vědy.
Na celouniverzitní úrovni bylo pro další budoucnost vědeckého provozu na fakultě rozhodující událostí zavedení nového systému Programů rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK), který od roku 2012 významně změní způsob financování vědy
v rámci univerzity. Při ustavování pravidel tohoto nového nástroje hrála fakulta aktivní kritickou roli a zdůrazňovala nezbytnost transparentního, jednoduchého a výkonově orientovaného systému, který by nedeformoval způsob, jak dnes reálně výzkum
na UK FHS probíhá. Programy PRVOUK v tomto ohledu do stávajícího systému podpory vědy na fakultě zásadně zasáhnou, skýtají však snad zároveň příležitost precizněji formulovat obecné zaměření a priority v této oblasti v návaznosti na její Dlouhodobý záměr.
Z dalších dílčích významných událostí uplynulého roku je třeba zmínit první
úspěšně završené řízení ke jmenování profesorem v oboru sociální a kulturní antropologie, který je na fakultě akreditován. V roce 2011 bylo dále zahájeno jedno další
profesorské řízení a pět řízení habilitačních (se 4 externími a 1 interním uchazečem).
MŠMT prodloužilo fakultě akreditaci pro obě řízení až do roku 2015.
Po slabším roce 2010 si fakulta opět velmi dobře vedla v tuzemských i zahraničních grantových soutěžích: předloňský výpadek v GAČRu se ukázal snad jen náhodným výkyvem, nově uspěly projekty UK FHS v programech TAČR a Evropské komise.
Nad očekávání dobře se fakulta prosadila ve vnitrouniverzitních soutěžích na ohodnocení vysoce kvalitních monografií a v rámci programu Univerzitních center excelence (UNCE), kde uspěly 4 z 5 víceletých projektů, které UK FHS podávala buď v roli
hlavního řešitele či spoluřešitele.
Do databáze RIV se v roce 2011 podařilo vykázat nejvyšší počet ohodnocených výsledků za období posledních 5 let, které je směrodatné pro celkové posouzení výkonnosti instituce ze strany RVVI. Je potěšitelné, že významný podíl na tomto počtu mají
původní monografie a články v impaktovaných časopisech.
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Tyto skutečnosti se odrážejí v nadále rostoucím objemu celkových finančních
prostředků určených pro badatelské aktivity akademických pracovníků i studentů
UK HS, a skýtají tak naději, že bez ohledu na systémové změny bude Fakulta humanitních studií nadále v oblasti vědy a výzkumu figurovat jako již nezpochybnitelně etablovaná, přiměřeně sebevědomá a pro badatelské spolupráce žádaná instituce.

2. Popis fungování vědy a výzkumu na fakultě
2.1 Výzkumný záměr
V roce 2011 bylo na UK FHS završeno řešení Výzkumného záměru s názvem „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM0021620843), které probíhalo od roku
2005. Výzkumný záměr byl podán společně s Katedrou antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (spoluřešitel RNDr. Jana
Velemínská, Ph.D.). Za celou dobu řešení výzkumného záměru byla letos poskytovateli, jímž je MŠMT, předložena Závěrečná zpráva o řešení.
Za dobu trvání výzkumného záměru vzniklo 92 článků v impaktovaných časopisech a 132 monografií, z nichž za významné považujeme zejména tyto: H. Haškovcová, Fenomén stáří, Praha: Havlíček Brain Team, 2010; M. Havelka (ed.), Spor o smysl
českých dějin 2, Praha: Torst, 2006; J. Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním,
Praha: Argo, 2009; M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, Praha: SLON, 2009; V. Matoušek, Čechy krásné, Čechy mé; Praha: Krigl, 2010; D. Shanahan, Language, Feeling
and the Brain, New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2007; J. Sokol, Etika a život, Praha: Vyšehrad, 2010 a J. Velemínská – J. Brůžek (eds.), Early modern humans
from Předmostí, Praha: Academia, 2008.
Pracovníci fakulty dále vytvořili metodiku a portál Czechkid pro výchovu k mezikulturní toleranci a software EduArt pro podporu tvořivosti, které schválilo a ocenilo
MŠMT. Pro celkovou úroveň bádání i doktorského studia mělo velký význam vytvoření vůbec první česko-německé doktorandské „virtuální koleje“ (Wissenschaftskolleg)
s univerzitou v Saarbrücken (prof. Havelka – prof. van Dülmen) v oblasti historické
antropologie, na niž navázala podobná dlouhodobá spolupráce s Ludwig-Maxmilian
Universität v Mnichově. Práce prof. Haškovcové v oboru lékařské etiky a doc. Holmerové v oboru gerontologie významně ovlivnily české zdravotnictví, práce z oblasti antropologie závazku vzbudily zájem soudcovské veřejnosti a vedly k navázání dlouhodobé spolupráce s Justiční akademií Ministerstva spravedlnosti ČR i k působení
prof. Sokola na Harvardově univerzitě.
Mezi trvalé důsledky úspěšného výzkumného záměru patří také založení mezinárodního magisterského a později i doktorského studijního programu filosofické antropologie v rámci programu Erasmus Master Mundus. Studium, organizované konsorciem sedmi univerzit, probíhá ve francouzštině a v němčině a každoročně přivádí do
Prahy řadu mimořádně nadaných mladých lidí z celého světa. Kromě západoevropských zemí směřuje zde badatelská spolupráce i do Jižní Ameriky a na Dálný východ.
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Výzkumný záměr vedle velkého množství uznaných vědeckých a tvůrčích výsledků přinesl zásadní a trvalou proměnu badatelského prostředí na fakultě a konsolidoval antropologii v poměrně širokém pojetí jako nosný program vědeckého bádání.
Výzkumný záměr byl vnitřně strukturován do následujících dílčích tematických
oblastí:
• Antropologie a komunikace moderního vědění
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
• Senzualita a racionalita v perspektivě filosofické antropologie
zodpovědný řešitel: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
• Umělecké i mimoumělecké vizuální znaky v lidské komunikace
zodpovědný řešitel: Mgr. Aleš Svoboda
• Antropologie závazku a lidská práva
zodpovědný řešitel: prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
• Vývoj osobnosti a jeho sociální mediátory
zodpovědný řešitel: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
• Role „symbolického kapitálu“ v tvorbě české národní identity
zodpovědný řešitel: prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
• Proměny světa a člověka v perspektivě historické antropologie
zodpovědný řešitel: Dr. phil. Pavel Himl
• Lidská práva v občanském sektoru
zodpovědný řešitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
• Transformace české společnosti v 90. letech 20. století z genderového hlediska
zodpovědný řešitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
• Biologická antropologie, její přírodovědní, kulturní a společenskovědní rozhraní
zodpovědný řešitel: RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
• Kulturně-biologický vývoj člověka v soudobé perspektivě
zodpovědný řešitel: Linda Hroníková, Ph.D.
• Problém komunikace z pohledu biologické, sociální a kulturní antropologie
a etologie
zodpovědný řešitel: doc. Jan Havlíček, Ph.D.
• Etické problémy soudobé společnosti
zodpovědný řešitel: PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Výzkumný záměr byl v roce 2011 institucionálně podpořen z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy částkou 2 341 tis. Kč, která podle plánu postupného utlumení výzkumného záměru představuje 1/3 původně přiznané částky. Zbylou část uznaných nákladů výzkumného záměru v celkové výši 5 735 tis. Kč byl proto řešitelský
tým nucen uhradit z jiných zdrojů, které představovaly prostředky Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (tzv. Dotace pro vědu).
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2.2 Dotace pro vědu
V roce 2011 bylo zveřejněno hodnocení RVVI za vědecké výsledky vzniklé v letech
2005–2009. Za výstupy z tohoto období evidované v databázi RIV získala UK FHS celkem 8 442 bodů (oproti loňskému výsledku 7 221 bodu se jedná o 17% nárůst).
Na základě těchto výsledků obdržela fakulta pro rok 2011 finanční prostředky
v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – tzv. Dotace pro vědu (DPV), a to v celkové výši 13 950 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity: a) na dorovnání plánovaného snížení podpory Výzkumného záměru
fakulty ze strany MŠMT; b) na interní fakultní soutěž na vědecko-výzkumné projekty zaměstnanců UK FHS, c) na analogickou soutěž pro studenty UK FHS, d) na podporu časopisů Lidé města / Urban People a Dějiny-teorie-kritika, jejichž je fakulta vydavatelem.
Ve fakultní soutěži na projekty DPV bylo podpořeno celkem 93 dílčích projektů
akademických pracovníků UK FHS celkovou částkou ve výši 4 276 tis. Kč a 34 drobnějších studentských projektů celkovou částkou ve výši 681 tis. Kč.

2.3 Specifický vysokoškolský výzkum
Pro badatelské projekty, které vykonávají studenti doktorského či magisterského studia pod vedením pedagogů UK FHS, byly v rámci UK vyhrazeny prostředky univerzitní soutěže tzv. Specifického vysokoškolského výzkumu. V roce 2011 bylo Grantovou
radou UK podpořeno celkem 6 projektů UK FHS, a to finančními prostředky v celkové výši 2 550 tis. Kč.
Jednalo se o tři studentské výzkumné projekty:
• Etnografie v glokalizovaném světě
(hlavní řešitelka Hedvika Novotná, přiznaná dotace: 1 250 tis. Kč)
• Organizační kultura: kvalita péče a vnitřní procesy
(hlavní řešitelka Zuzana Havrdová, přiznaná dotace: 400 tis. Kč)
• Imaginární kumonity v moderní Evropě (18.-20. století) – zlomy a vývoj
(hlavní řešitel Pavel Himl, přiznaná dotace: 495 tis. Kč)
A dále o tři projekty studentských konferencí:
• Antropologie práva: Syntéze
(hlavní řešitel Jan Sokol, přiznaná dotace: 132 tis. Kč)
• Non-human in Anthropology II: Limits and Boundaries of Social Science
(hlavní řešitel Martin Heřmanský, přiznaná dotace: 167 tis. Kč)
• Mezinárodní doktorandská konference CASA/SASA: Sociální nerovnosti a ekonomizace života
(hlavní řešitelka Petra Ezzeddine, přiznaná dotace: 106 tis. Kč)

23

Výroční zpráva-2011-zlom.indd 23

6.4.2012 12:49:52

Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2011 a Dlouhodobý záměr UK FHS na období 2011–2015

2.4 Individuální granty
Vědecké aktivity jednotlivců a různě velkých badatelských týmů na naší fakultě jsou
řešeny v rámci individuálních projektů podávaných u tuzemských i zahraničních
grantových agentur a ostatních organizací podporujících vědu a výzkum.
A. Běžící projekty
Celkově byl v roce 2011 řešen na UK FHS následující počet projektů:







1 projekt Grantové agentury Akademie věd (GAAV)
12 projektů Grantové agentury České republiky (GAČR)
12 projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK)
1 projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
1 projekt Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA MZČR)
1 projekt v 7. rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
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CELKOVÁ STATISTIKA A SROVNÁNÍ – BĚŽÍCÍ PROJEKTY
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15
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Seznam jednotlivých grantových projektů řešených na UK FHS v roce 2011:
Grantová agentura Univerzity Karlovy
• Mgr. Iveta Hajdáková: Sociální vytváření luxusního pohostinství. (2011–2013)
• Mgr. Liliana Huszthyova: Lokální dopady globálního aktivismu na Núbijce v Súdánu. (2011–2013)
• Mgr. Dagmar Kohoutová: Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty. (2010–2011)
• Mgr. Martin Kryl: Indikátory Environmentální nerovnosti v České republice.
(2011–2013)
• Mgr. Bohuslav Kuřík: S revolucí na jeviště: zapatismus, globalizace, imaginace.
(2010- 2012)
• Eliška Lorencová, M.Sc.: Environmentální bezpečnost: Kritické ekosystémové
služby z hlediska změny klimatu v České republice. (2010–2011)
• Mgr. Arnošt Novák: Poznávací zájmy českých radikálně ekologických aktivistů po
roce 1990. (2009–2011)
• Mgr. Lenka Nováková: Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílů v čichu u dětí
a sociální důsledky kongenitální anosmie. (2010–2012)
• Mgr. Štěpán Ripka: Letniční hnutí mezi českými / slovenskými Romy: religiozita
a praktiky inkluze Romů do bratrství ve spáse. (2010–2012)
• Mgr. Tomáš Ryška: Hledání lepších životů: Globální politika rozvojové organizace
založené na náboženské víře v současném Thajsku (2011)
• Mgr. Kateřina Semrádová: Prostorová analýza staro- a středopaleolitických nalezišť. (2011–2013)
• Mgr. Adéla Zelenda Kupcová: Pravicový extremismus: výzkum psychosociálního
pozadí pravicového politického extremismu a jeho vztahu k současné společenské
situaci v regionu střední Evropy. (2011–2012)
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Grantová agentura České republiky
• Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.: Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku. (2009–2012)
• PhDr. Hana Havelková, Ph.D.: Proměny genderové kultury v Československu v letech 1948–1989. (2009–2011)
• doc. Jan Havlíček, Ph.D.: Možná spojitost mezi zdravotním stavem, fyzickou kondicí a atraktivitou v mezikulturní perspektivě. (2009–2011)
• doc. Jan Havlíček, Ph.D.: Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty. (2010–2012)
• prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.: Náboženské kultury v Evropě XIX. a XX. Století:
od 2010 do 2012 -bilaterální projekt ve spolupráci s Deutsche Fosrschungs gemainschaft (řešitel: Martin Schulze-Wessel, Maxmilian Universität)
• Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (spoluřešitelka): Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců: 2010–2013 – projekt řešený ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby (řešitel doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.)
• PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.: Sociální diversita národnostních menšin a cizineckých komunit v ČR: sociální status jako činitel transmise a změny výchozí kultury. (2010–2012)
• Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.: Filosofické předpoklady antropologického významu času. (2009–2011)
• Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: Sociální stereotypy v percepci lidské tváře ve vztahu
k celkovému sebepojetí hodnoceného jedince. (2010–2012)
• Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. – Fonologické a syntaktické uvědomování
v předškolním věku. (2010–2012)
• doc. Hans Rainer Sepp, Dr. (spoluřešitel) – Filosofické výzkumy tělesnosti:
transdisciplinární perspektivy: 2010–2014 – ve spolupráci s Filosofickým ústavem
AV ČR (řešitel Karel Novotný, M.A., Ph.D.)
• PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.: Rehabilitace kultury v teorii jednání: nové řešení
problému vztahu kultury, struktury a aktérství. (2010–2014)
Grantová agentura Akademie věd
• Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.: Kulturní reprezentace (tělesného) postižení: současné transformace. (2009–2011)
Ministerstvo zdravotnictví ČR – IGA
• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Dlouhodobá péče o seniory: problematika kvality péče v institucích, kultury organizace a podpory důstojnosti starých křehkých
pacientů. (2010–2014)
Fond rozvoje vysokých škol
• doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.: Úvod do antropologie etnických menšin –
tvorba nového předmětu
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7. Rámcový program EU
V 7. rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP) byl letos na naší fakultě dokončen projekt s názvem „CSEYHP – Combating social exclusion among young homeless populations: a comparative
investigation of homeless paths and reinsertion programmes for young men and women of different ethnic and migrant statuses“, jehož řešitelkou byla Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (2009–2011).
B. Nově přijaté projekty
Aktivitu studentských i akademických badatelů UK FHS na poli grantových programů
potvrdila i hojná účast v nových soutěžích grantových agentur v roce 2011.
Letos uskutečněné grantové soutěže na projekty řešené od roku 2012:
• V rámci veřejné soutěže na podporu standardních, postdoktorských a bilaterálních
projektů GAČR podáno 15 nových projektů, z nichž 4 byly úspěšné.
• V rámci veřejné soutěže GAČR „Projekty na podporu excelence v základním výzkumu“ byly podány celkem 3 projekty (2 projekty jako hlavní řešitel a 1 spoluřešitelský) žádný projekt neuspěl.
• Výběrového řízení na projekty FRVŠ na rok 2011 se zúčastnilo 9 projektů,
• úspěšné byly 3 (v jednom případě jsme se odvolali, odvolání je v řešení).
• Do 9. kola soutěže GAUK bylo v roce 2011 podáno 38 nových projektů (výsledky
do uzávěrky nejsou známy).
• V rámci první veřejné soutěže TAČR, programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA jsme podali 1 projekt
jako spoluřešitel, projekt byl úspěšný.
• V rámci soutěže UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) podala UK FHS celkem 5 projektů (3 projekty jako hlavní řešitel a 2 spoluřešitelské). Fakulta získala
celkem 4 projekty (2 jako hlavní řešitel, 2 spoluřešitelské).
• V rámci veřejné soutěže o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje podala UK FHS 1 projekt. Tento projekt byl doporučen komisí k financování, avšak konečný výsledek není ještě znám.
• Vědečtí pracovníci UK FHS získali v roce 2011 podporu na projekt financovaný Evropskou komisí, který řeší spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
• Během roku 2011 se UK FHS podílela na přípravě projektu (v roli spoluřešitele)
Case management for people with dementia v rámci 7. rámcového programu,
téma: Zdraví, Zlepšování oraganizace poskytování zdravotní péče (Health, Improving the organisation of health service delivery).
• V roce 2011 UK FHS také podala 2 projekty do soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity NAKI MK ČR, žádný projekt neuspěl.
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CELKOVÁ STATISTIKA A SROVNÁNÍ – NOVĚ PŘIJATÉ PROJEKTY
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Seznam nově přijatých projektů v roce 2011:
GAUK
• Mgr. Iveta Hajdáková: Sociální vytváření luxusního pohostinství
• Mgr. Liliana Huszthyova: Lokální dopady globálního aktivismu na Núbijce v Súdánu
• Mgr. Martin Kryl: Indikátory Environmentální nerovnosti v České republice
• Mgr. Tomáš Ryška: Hledání lepších životů: Globální politika rozvojové organizace
založené na náboženské víře v současném Thajsku
• Mgr. Kateřina Semrádová: Prostorová analýza staro- a středopaleolitických nalezišť.
• Mgr. Adéla Zelenda Kupcová: Pravicový extremismus: výzkum psychosociálního
pozadí pravicového politického extremismu a jeho vztahu k současné společenské
situaci v regionu střední Evropy.
Univerzitní výzkumná centra UK 2012–2017
• Centrum fenomenologického výzkumu (hl. řešitel doc. Aleš Novák, Ph.D.)
• Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě (hl. řešitel doc. Jan Havlíček, Ph.D.)
• Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (hl. řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. – UK FF, Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. – UK
FHS)
• Centrum pro výzkum kolektivní paměti (hl. řešitel Jiří Vykoukal – UK FSV,
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. – UK FHS)
GAČR
• doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.: Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti
a počátečnosti.
• PhDr. Marek Halbich, Ph.D.: Ekologická změna na Madagaskaru: Betsimisarakové
v globalizovaném světě.
• MSc. Kateřina Klapilová, Ph.D.: Výběr partnera pod vlivem hormonální antropologie a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic.
• doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.: Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně.
TAČR
• PhDr. Ivan Rynda: Rozvoj dlouhodobého sociálněekologického monitoringu v České republice
FRVŠ
• doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.: Úvod do antropologie etnických menšin –
tvorba nového předmětu
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Evropská komise
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Novel policy framework for active, healthy and

2.5 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodlo o udělení, resp. prodloužení, akreditace Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociální a kulturní antropologie na
dobu platnosti do 1. března 2015.
V roce 2011 byla na UK FHS úspěšně završeno první řízení ke jmenování profesorem v tomto akreditovaném oboru:
• doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, katedra
Obecné antropologie
Název práce:

Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny
Čech v době industriální

Složení hodnotící komise:

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
předseda komise
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
(Archeologický ústav AV ČR Praha)
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
(Archeologický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
(Univerzita Hradec Králové, Filozofická Fakulta)
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)

V roce 2011 se dále na UK FHS zahájilo druhé řízení ke jmenování profesorem:
• doc. Mgr. Martin Putna, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, katedra
Obecné antropologie
Složení hodnotící komise:

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
předseda komise
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních
věd)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
(Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta)
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prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
(Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta)
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
(Technische Universität Dresden, Institut für
Sächsische Geschichte und Volkskunde)
Zároveň bylo v roce 2011 na UK FHS zahájeno pět nových habilitačních řízení v témže oboru, z čehož je jeden uchazeč interní a čtyři uchazeči externí:
• PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Název habilitační práce:

Kulturní aspekty přezleticienu, lovecko-sběračské kultury starší fáze starého paleolitu

Složení habilitační komise:

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
předseda komise
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
(Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav)
doc. RNDr. Jiří Kovanda, CSc.
(Česká společnost archeologická, o.p.s.)
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Oponenti:

Ing. PhDr. Petr Škrdla, Ph.D.
(Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.)
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
(Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav)
PhDr. Ondřej Levínský, Ph.D.
(Ústav archeologické památkové péče středních
Čech)

Toto řízení však bylo Vědeckou radou UK FHS ukončeno.
• Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Fakulta humanitních studií UK, Filozofický modul
Název habilitační práce:

The Hippocratic De victu and its intellectual
context – Studies in Ancient Greek views on human nature, soul and body, health and disease.

Složení habilitační komise:

prof. doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.
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(Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
předseda komise
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
(Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická
fakulta)
doc. PhDr. František Šimon, CSc.
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta)
doc. RNDr. Martin Hemelík, CSc.
(Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Oponenti:

zatím neurčeni

• RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologických a historických věd
Název habilitační práce:

Koncept „rasy“ a původ xenofobie

Složení habilitační komise:

prof. RNDr. Stanislav Komárek Dr.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
předseda komise
doc. Jan Havlíček, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
(Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká
fakulta)
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
(Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií)

Oponenti:

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves)
doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.
(Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká fakulta)
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
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• PaedDr. Hana Horáková, Ph. D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Metropolitní Univerzita Praha, Katedra
mezinárodních vztahů a evropských studií; Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta,
Katedra sociálních věd, Kabinet sociální antropologie
Název habilitační práce:

Antropologický koncept kultury jako společenskovědní problém

Složení habilitační komise:

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
předseda komise
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
(t.č. bez afiliace)
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.
(Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta filozofická)

Oponenti:

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, Ph. D.
(Matej Bel University, Research Institute UMB)
prof. Zdeněk Salzmann
(t.č. bez afiliace)
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
(t.č. bez afiliace)

• PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická
fakulta, Katedra antropologických a historických věd
Název habilitační práce:

Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku

Složení habilitační komise:

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních
věd)
předseda komise
doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D.
(Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden)
doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií)
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doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
(Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
(Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta)
Oponenti:

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
(Etnologický ústav AV ČR v.v.i.)
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.
(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta)
PhDr. Milena Secká, CSc.
(Náprstkovo muzeum v Praze)

2.6 Publikace
V roce 2011 Univerzita Karlova v Praze ocenila vybrané monografie vzniklé na fakultě
v roce 2009. Fakulta nominovala 4 individuální knižní publikace, které ohodnotila odborná rektorátní komise v rámci programu Podpory vysoce kvalitních monografií UK:
Nešpor, Zdeněk R. a Altová, Blanka. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. 1. vyd. Praha:
Kalich, 2009. 561 s., [13] s. obr. příl. ISBN 978-80-7017-129-5.
Horský, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 339 s. Historické myšlení;
sv. 46. ISBN 978-80-257-0124-9.
Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),
2009. 315 s. Studijní texty; sv. 45. ISBN 978-80-7419-010-0.
HOLMEROVÁ, iva., Jirák, Roman a kol. Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 164 s. Sestra. ISBN 978-80247-2454-6.
Nejvýše hodnocena byla publikace doc. Nešpora, která se v celouniverzitní soutěži
umístila na 4. místě.
Data o publikacích mají z důvodu procedury jejich zpracování vždy roční zpoždění. Do uzávěrky Výroční zprávy jsou proto nejaktuálnější data z roku 2010 (zařazená
do databáze RIV na podzim 2011).
Za daný rok Fakulta humanitních studií vykázala do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) celkem:
25
14
51
83
1

odborných monografií
článků v impaktovaných časopisech
článků v odborných recenzovaných časopisech (6 nehodnocených)
kapitol v knihách
výsledek spadající do kategorie „R“ (Software – Systém indikátorů
a monitorovací program)
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Publikace a jejich počty na základě tabulky „Hodnocení výsledků výzkumných
organizací 2011“ a údajů z databáze RIV (pro rok 2011):
Tabulka hodnocených výsledků za období 2006–2010
(tabulka neobsahuje výsledky s nulovým hodnocením)
2006

2007

2008

2009

2010

jimp (články v imp. Časopisech)

15

19

6

5

14

j (články v odb. časopisech)

56

49

36

34

45

c (kapitola v knize)

47

64

91

78

84

b (odborná kniha)

20

29

17

25

26

d (článek ve sborníku)

0

0

2

0

0

t (sada pro kognitivní trénink)

0

0

0

0

0

s (metodický nástroj, metodika a sw)

0

3

0

1

1

specializovaná mapa s odbor. obsahem

0

0

0

1

0

138

164

152

144

170

CELKEM

Publikace v roce 2010 (hodnocené výsledky)
180
160
140

s (metodický nástroj,
metodika a sw)

120

d (článek ve sborníku)

100

b (odborná kniha)

80

c (kapitola v knize)

60

j (články v odb.
časopisech)

40

jimp (články v imp.
Časopisech)

20
0
2006

2007

2008

2009

2010
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Seznam nejdůležitějších typů publikací vykázaných v roce 2011
Seznam monografií
Autor
Češka, Jakub
Doležalová, Lucie
Fulka, Josef
Halbich, Marek
(Hingarová, Vendula,
ed. a kol.)
Haškovcová, Helena

Havelka, Miloš

Havrdová, Zuzana
Holmerová, Iva;
Válková, Monika;
Korejsová, Marie
Kulhánková, Jana
Marek, Jakub
Matoušek, Václav

Nešpor, Zdeněk

Nešpor, Zdeněk

Novotný, Jaroslav;
Pětová, Marie;
Benyovszky, Ladislav
Novotný, Karel

Název
Nakladatel
Zotročený mýtus : Roland
Togga
Barthes
Along the Oral-Written
Continuum : Types of Texts,
Relations and their Implications
Roland Barthes: od ideologie k
Togga
fantasmatu
Mexiko : 200 let nezávislosti

Pavel Mervart

Havlíček Brain
Team
Centrum
Ideje, dějiny, společnost : studie pro studium
k historické sociologii vědění
demokracie a
kultury
Hodnoty v prostředí sociálních
FHS UK
a zdravotních služeb
Diskusní materiál k
východiskům dlouhodobé péče MPSV
v ČR
Lidé duhového hada a strážci
FHS UK
dlouhého šedého mraku
Kierkegaard. Nepřímý prorok
Togga
existence
Čechy krásné, Čechy mé.
Proměny krajiny Čech v době
Krigl
industriální.
Náboženství v 19. století :
Nejcírkevnější století, nebo
Scriptorum
období zrodu českého ateismu?
Století evangelických časopisů,
1849-1948. Časopisy v dějinách
Kalich
"lidových" protestantských
církví v Čechách a na Moravě
Časovost a smrtelnost III.:
Studie k časové konstituci
Togga
lidské existence - cesty
Heideggerova myšlení
O povaze jevů. Úvod do
současné fenomenologie ve
Pavel Mervart
Francii
Fenomén stáří

Misto vydání
Praha

Praha
Červený
Kostelec
Praha

Brno

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

Praha

Praha

Brno

Červený
Kostelec
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Autor
Pospíšilová, Tereza

Putna, Martin
Putna, Martin
Putna, Martin; Heller,
Jan

Rynda, Ivan a kol.
Sokol, Jan
Sokol, Jan
Šubrt, Jiří; Árnason,
Páll
Zika, Richard

Název
Vzorce a hodnoty
dobrovolnictví v české
společnosti na začátku 21.
století
Česká katolická literatura v
kontextech : 1918-1945
Obrazy z kulturních dějin
americké religiozity
Hieronymus, Gennadius,
Isidorus. Dějiny křesťanského
písemnictví : (De viris
illustribus)
Anglicko-český a českoanglický slovník životního
prostředí a udržitelného rozvoje
Etika a život
Malá filosofie člověka a Slovník
filosofických pojmů
Kultury, civilizace, světový
systém
René Descartes : Metafyzika
lidského dobra

Nakladatel

Misto vydání

Hestia

Praha

Torst

Praha

Vyšehrad

Praha

Herrmann &
synové

Praha

Inter-Disciplinary
Press

Oxford

Vyšehrad

Praha

Vyšehrad

Praha

Židovské muzeum
v Praze

Praha

FF UK

Praha
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Seznam článků v impaktovaných časopisech
Autor
Arnason,
Johann Pall
Arnason,
Johann Pall
Havlíček, Jan;
Roberts S.
Craig; Owen
Roy C.
Havlíček, Jan;
Saxton Tamsin
K.; Kohoutova
Dagmar;
Roberts S. Craig
a kol.
Havrdová,
Zuzana;
Hradcová,
Dana; Solcova,
Iva a kol.
Holmerová, Iva
a kol.

Název
The Cultural Turn and the
Civilizational Approach
Domains and Perspectives of
Civilizational Analysis
Distinguishing Between
Perceiver and Wearer Effects
in Clothing Color- Associated
Attributions
Age, puberty and
attractiveness judgments in
adolescents

Název časopisu
European Journal
of Social Theory
European Journal
of Social Theory
Evolutionary
Psychology

Místo vydání
GB

IF
0.808

GB

0.808

USA

1.278

Personality
and Individual
Differences

GB

1.820

Kultura organizace a
syndrom vyhoření

Československá
psychologie

CZ

0.230

Recommendations on endof-life care for people with
dementia.

Journal of Nutrition FR
Health & Aging

2.484

Holmerová, Iva; Transforming growth factor
Vaňková, Hana beta and soluble endoglin
a kol.
in the healthy senior and in
Alzheimer's disease patients
Holmerova, Iva, Effect of the Exercise Dance
Machacova,
for Seniors (EXDASE)
Katerina;
Program on Lower-Body
Vankova, Hana; Functioning Among
Veleta, Petr;
Institutionalized Older
Juraskova,
Adults.
Bozena; Volicer,
Ladislav a kol.
Lindová,
Referential learning of
Jitka; Tymr,
French and Czech labels
František;
in African grey parrots
Tichotová,
(Psittacus erithacus):
Lenka a kol.
different methods yield
contrasting results.
Nešpor, Zdeněk Evangelické kalendáře v
'dlouhém' 19. století

Journal of Nutrition FR
Health & Aging

2.484

Journal of Aging
and Health

USA

1.467

Behavioural
Processes

NL

1.564

Český lid

CZ

0.343
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Autor
Putna, Martin

Rubešová, A;
Kleisner, K.;
Kocnar, T. ;
Flégr, J.
Rubešová , A.;
Lindová, J; J;
Kuběna, A;
Šturcová, H;
Havlíček, J. a
kol.
Stella, Marco;
Kleisner, Karel

Název
The Spirituality of Václav
Havel in Its Czech and
American Contexts: Between
Unitarianism and New
Age, T.G.Masaryk and
Kampademia
Eye color predicts but
does not directly influence
perceived dominance in men

Název časopisu
East European
Politics and
Societies

Místo vydání
USA

Personality
and Individual
Differences

GB

Pattern of money allocation Folia Parasitologica CZ
in experimental games
supports the stress
hypothesis of gender
differences in Toxoplasma
gondii-induced behavioural
changes
Uexküllian Umwelt as
Theory in
USA
Science, Umwelt as Ideology Biosciences
: The Light and the Dark Side
of a Concept

IF
0.306

1.820

1.533

1.264

Dne 27. ledna 2012 byly zveřejněny konečné výstupy z hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011. Za výstupy z období (2006–2010) evidované v databázi
RIV získala UK FHS celkem 9 013,45 bodů.
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2.7 Členství akademických pracovníků v odborných
společnostech, redakčních radách aj.
Členství v odborných společnostech
American Political Science Association (PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
American Sociological Association (PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Association Europhilosophie (doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.)
Association for Social Economics (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Association for the Study of Animal Behaviour (Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.)
British Sociological Association (Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.)
Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.)
Centrum fenomenologických bádání (doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.)
Centrum medievistických studií (Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.)
Collegium Carolinum (prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. – předseda)
Consortium of Bioethics, Sexuality and Gender Identity (Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.)
Česká a slovenská etologická společnost (doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.; prof. RNDr. Stanislav Komárek Dr.; Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.; Mgr. Lenka Nováková; Mgr. Věra
Pivoňková)
Česká advokátní komora (JUDr. Lenka Deverová)
Česká alzheimerovská společnost (doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. )
Česká archeologická společnost (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.; prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.)
Česká asociace orální historie (PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. – tajemník; prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – předseda; Věra Sokolová, Ph.D.; PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.)
Česká gerontologická a geriatrická společnost (Mgr. Ingrid Štegmannová; doc. MUDr.
Iva Holmerová, Ph.D.)
Česká lékařská komora (doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.)
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (doc. MUDr. Iva Holmerová,
Ph.D.)
Česká numismatická společnost (PhDr. Roman Zaoral)
Česká společnost orientalistická (doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.)
Česká společnost pro ekologii (PhDr. Ivan Rynda)
Česká společnost pro politické vědy (PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
České asociace pro sociální antropologii (PhDr. Dana Bittnerová, CSc.; Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.; Mgr. Martin Heřmanský, Mgr. Hedvika Novotná)
Česká sekce International Society for Education through Art (doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.)
Československý ústav zahraniční (doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.)
Český komitét pro hodnocení vlivů na prostředí při AV ČR (PhDr. Ivan Rynda)
Český národní komitét historiků (prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.)
Český národní komitét orální historie (PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.; prof. PaedDr.
Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – předseda)
Demografická společnost (PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.)
Domestic Worker Research Network (Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.)
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Ekonomická společnost (doc. Ing. Karel Müller, CSc.)
Ekumenická historická komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.–18. století
(doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.)
European Association of Social Anthropologists (Mgr. Martin Heřmanský; Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
European Educational Research Association, Network 7 (Mgr. Dana Moree, Dr. – convenor)
European Human Behaviour and Evolution Association (doc. Mgr. Jan Havlíček,
Ph.D.; Mgr. Lenka Nováková)
European Network of Bangladesh Studies (doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.)
European Seminar in Ethnomusicology (doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.)
European Society for Sexual Medicine (Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.)
European Sociological Association (doc. Ing. Karel Müller, CSc.; PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Filosofický ústav AV ČR (doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.)
Francouzská asociace pro klasickou archeologii (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Human Behavior and Evolution Society (doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.)
Husserlův archiv ve Freiburgu (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Integration and Social Cohesion (Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.)
Inter-Disciplinary.Net (PhDr. Daniel Říha, Ph.D.)
International Council for Traditional Music (doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.)
International Oral History Association (prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. –
prezident)
International Society for Human Ethology (doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.; Mgr. Lenka Nováková)
International Society for the Study of Medieval Latin Culture (Mgr. Lucie Doležalová,
Ph.D.)
International Society for Third-Sector Research (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
International Sociological Association (prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason; Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.; doc. Ing. Karel Müller, CSc.; PhDr. Marek Skovajsa,
Ph.D.; doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.)
Jednota klasických filologů (PhDr. Roman Zaoral)
Liga proti antisemitismu (doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.)
Masarykova česká sociologická společnost (doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.; doc.
PhDr. Jiří Šubrt, CSc.; PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Masarykova společnost (doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.)
Národopisná společnost (PhDr. Dana Bittnerová, CSc.; PhDr. Mirjam Moravcová,
DrSc.; PhDr. Miloslava Turková, CSc.)
Národopisná společnost československá při AV ČR (doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.)
Německý archeologický ústav (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Obec překladatelů (doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.)
Orbis Phaenomenologicus (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Organization of Phenomenological Organizations (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta (doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.)
Polsko-Czeskie towarzystwo naukowe (doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.)
Rakouský archeologický ústav (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Research network on International Migration (Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.)
Sdružení historiků ČR (PhDr. Roman Zaoral)
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Sdružení přátel Indie (doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.)
Schola philosophica (Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.)
Slovenská akademická spoločnosť (prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.)
Slovenská národopisná spoločnosť (doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.)
Slovenské filozofické združenie pri SAV (Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.)
Social Science History Association (Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.)
Society for Disability Studies (Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.)
Society for Scientific Studies of Reading (Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.)
Společnost pro dějiny vědy a techniky (doc. Ing. Karel Müller, CSc.)
Společnost pro hospodářské dějiny (PhDr. Roman Zaoral)
Společnost pro interkultulturní filosofii (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Společnost pro rozvoj sexuologie (Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.)
Společnost pro trvale udržitelný život (PhDr. Ivan Rynda)
Středoevropský institut filosofie (Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.; doc. Karel Novotný,
M.A., Ph.D.; doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Union Académique Internationale (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Vědecká rada Aesculap Akademie (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)
Vědecká rada Archive for Phenomenology & Contemporary Philosophy (doc. Dr. phil.
Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada Centra občanského vzdělávání MU (PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.;
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.)
Vědecká rada Centra pro otázky životního prostředí UK (doc. Ing. Karel Müller, CSc.)
Vědecká rada Centra teoretických studií UK (prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.)
Vědecká rada Circulo Latinoamericano de Fenomenología (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada Filozofického ústavu SAV (prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.)
Vědecká rada Forschungsgemeinschaft Friedrich Nietzsche (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada Gruppe Phänomenologie (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada Institut für Axiologie (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada International Max-Scheler-Society (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. – tajemník;
prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – místopředseda;)
Vědecká rada Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Vědecká rada Wiadomosci Numizmatyczne (PhDr. Roman Zaoral)
Zen-Akademie Freiburg i. B. (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Členství v odborných časopisech
Ediční rada časopisu At the Interface / Probing the Boundaries (PhDr. Daniel Říha,
Ph.D.)
Ediční rada časopisu Dějiny – teorie – kritika (PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.)
Ediční rada edice Andrias (Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.)
Ediční rada edice Anthropologie et philosophie sociale (doc. Karel Novotný, M.A.,
Ph.D.)
Ediční rada edice Etnické komunity (PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.)

42

Výroční zpráva-2011-zlom.indd 42

6.4.2012 12:49:56

III. Věda a výzkum

Ediční rada edice Scholia (doc. ak. mal. Jaroslav Alt; doc. PhDr. Ladislav Benyovszky,
CSc.; Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.)
Ediční rada vydavatelství Inter-Disciplinary Press (PhDr. Daniel Říha, Ph.D.)
Redakční kruh časopisu Anthropos (Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.; prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. – šéfredaktor)
Redakční kruh časopisu AULA (Ing. Libor Prudký, Ph.D.; doc. Ing. Karel Müller, CSc.)
Redakční kruh časopisu Ostium (Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Acta Comeniana (PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Ancient West & East (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Redakční rada časopisu Biograf (PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Bohemica Olomuciensia (Mgr. Jakub Češka, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Cargo (Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Constelations (PhDr. Hana Havelková, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Česká literatura (Mgr. Jakub Češka, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Data a výzkum – SDA Info (PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Dějiny – teorie – kritika (Dr. phil. Mgr. Pavel Himl; Mgr. Martin Nodl, Ph.D. – šéfredaktoři; doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Dějiny vědy a techniky (prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.)
Redakční rada časopisu Dialog Evropa XXI (PhDr. Roman Zaoral)
Redakční rada časopisu E-LOGOS (doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.; Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Eirene (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Redakční rada časopisu EKO – futura (PhDr. Ivan Rynda)
Redakční rada časopisu European Journal of Business and Economics (Ing. Inna Čábelková, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Fórum sociální politiky (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Redakční rada časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (Věra Sokolová, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Historická sociologie (prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason;
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.; PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Human Affairs (Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.)
Redakční rada časopisu International Journal of Pluralism and Economics Education
(doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Redakční rada časopisu IOHA Newsletter (prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Journal of Urban Culture Research (doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Journal of Urban Ethnology (doc. PhDr. Blanka Soukupová,
CSc.)
Redakční rada časopisu Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (prof. PhDr.
Jan Bouzek, DrSc.)
Redakční rada časopisu L‘homme (PhDr. Hana Havelková, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Lidé Města / Urban People (doc. PhDr. Ladislav Benyovszky,
CSc.; doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.; PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.; doc. Martin Putna, Dr.; doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.)
Redakční rada časopisu Memo (PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Naše společnost (doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.)
Redakční rada časopisu Numismatické listy (PhDr. Roman Zaoral)
Redakční rada časopisu Numismatický sborník (PhDr. Roman Zaoral)
Redakční rada časopisu Pantheon (doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.)
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Redakční rada časopisu Recherches Husserliennes (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Redakční rada časopisu Romano Dzaniben (doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Slovanský přehled (M.A. Nicolas Maslowskeho, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Sociológia (PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Redakční rada časopisu Souvislosti (doc. Mgr. Martin Putna, Dr.)
Redakční rada časopisu Studia Hercynia (prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.)
Redakční rada časopisu Urbánní studie (doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.)
Redakční rada časopisu Vedení lékařské praxe (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. – vedoucí rady)
Redakční rada časopisu Vesmír (prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.)
Redakční rada časopisu Words and Silences (prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.)
Redakční rada Filosofického časopisu (prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.)
Redakční rada Sociologického časopis / Czech Sociological Review (prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason; doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.; PhDr. Marek Skovajsa,
Ph.D. – šéfredaktor anglického vydání; doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.)
Sbor recenzentů časopisu Studia humanistyczne (PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Vědecká rada časopisu Diskurs (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada časopisu Escritos de Filosofia (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada časopisu Filosofia dell’arte (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada časopisu Interpretationes (doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.)
Vědecká rada časopisu Investigaciones fenomenológicas (Doc. Dr. phil. Hans Rainer
Sepp)
Vědecká rada časopisu Lidé Města / Urban People (prof. Miloš Havelka, CSc.;
doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. – šéfredaktor; Mgr. Hedvika Novotná – šéfredaktorka anglického vydání; doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.; doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp; prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. – předseda)
Vědecká rada časopisu Magazzino di filosofia (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada časopisu Phainomena (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada časopisu Phänomenologische Forschungen (doc. Dr. phil. Hans Rainer
Sepp)
Vědecká rada časopisu Studia Phaenomenologica (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada časopisu Topos (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada edice Post Scriptum (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada edice Studies in Contemporary Phenomenology (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada nakladatelství Karl Alber (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká rada ročenky Focus Pragensis (doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp)
Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Členství ve vědeckých radách vysokých škol
Umělecká rada Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (doc. ak. mal. Jaroslav Alt)
Vědecká rada Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.; doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.; prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.; prof. Miloš Havelka, CSc.; prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.; prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.; doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.;
doc. PhDr. Zdeněk Pinc; prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.; PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. -čestný člen, Doc. Ing. Karel Müller, CSc. – čestný člen)
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Vědecká rada Filosofické fakulty Západočeské univerzity (prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.)
Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Komenského (doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.; prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.)
Vědecká rada Karlovy Univerzity (prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.)
Vědecká rada Národního muzea v Praze (prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. – předseda
sekce humanitních věd)
Vědecká rada Masarykovy univerzity Brno (prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.)
Členství v grantových agenturách
Agence Nationale de la Reserche (doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.)
Hodnotící panel Grantové agentury ČR P402 pro ekonomické vědy (doc. Ing. Petr
Šauer, CSc.)
Hodnotící panel Grantové agentury ČR P404 pro sociologie (doc. PhDr. Jiří Šubrt,
CSc.)
Hodnotící panel Grantové agentury ČR P405 pro historické vědy (prof. PhDr. Václav
Matoušek, CSc.; doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D., Ph.D. – předseda)
Hodnotící panel Grantové agentury ČR P410 pro dějiny 19. a 20. století (prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – předseda)
Komise pro udělení Ceny Jiřího Theinera za šíření české kultury v zahraničí
(doc. Mgr. Martin Putna, Dr.)
Komise Vedecké grantové agentúry MŠVVaŠ SR a SAV pre historické vedy a vedy o spoločnosti (doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D., CSc.)
Oborová rada Grantové agentury Univerzity Karlovy pro společenské vědy (M.A. Nicolas Maslowskeho, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.; doc. PhDr. Zuzana
Jurková, Ph.D. – vedoucí podsekce sociologie, politologie)
Výbor Ceny Josefa Vavrouška UK FSV (PhDr. Ivan Rynda)
Členství v dalších organizacích
Aperio, o. s. (Mgr. Petr Vrzáček)
Bioetická komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.; prof. RNDr. Stanislav Komárek Dr.)
Česká asociace Římského klubu (PhDr. Ivan Rynda)
Česká komise pro UNESCO (PhDr. Ivan Rynda – předseda sekce pro životní prostředí)
České centrum PEN klubu (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)
Český helsinský výbor (Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. – předsednictvo)
Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra (PhDr. Ivan Rynda – předseda)
Dozorčí rada divadla Archa (JUDr. Lenka Deverová)
European Science Foundation Pool of Reviewers (Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.)
Institut PONTES (Mgr. Dana Moree, Dr.)
Literární komise odboru umění a knihoven MK ČR (doc. Mgr. Martin Putna, Dr. – místopředseda)
Moravsko-slezská křesťanská akademie (PhDr. Roman Zaoral – předseda regionální
pobočky Olomouc)
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Nadace Kutná Hora – památka UNESCO (doc. ak. mal. Jaroslav Alt)
Poradní sbor Centra pro sociální a ekonomické strategie UK FSV (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.)
Poradní sbor ředitele Národního památkového ústavu středních Čech (doc. ak. mal.
Jaroslav Alt)
Poryv o. s. (Mgr. Petr Vrzáček)
Pracovní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty MŽP a MŠMT ČR
(PhDr. Ivan Rynda)
Pracovní skupina pro vytváření Koncepce romské integrace při Radě vlády pro záležitosti romské komunity (PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.)
Pracovní skupina sociální vědy Akreditační komise MŠMT ČR (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Pracovní skupina rodová rovnosť vo vede Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnost (doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D. – vedoucí)
Pracovní skupiny Dobrá praxe v deinstitucionalizaci a Vzděláváním k deinstitucionalizaci v Národním centru podpory transformace sociálních služeb (PhDr. Zuzana
Havrdová, CSc.)
Program ZDRAVÍ 21 MZ ČR (Ing. Milan Trpišovský)
Rada Agentury pro ochranu přírody a krajiny (PhDr. Ivan Rynda)
Rada Krkonošského národního parku (PhDr. Ivan Rynda)
Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (Doc. Ing. Karel Müller, CSc.)
Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
(PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.; prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.)
Rada pro trvale udržitelný rozvoj MŽP ČR (PhDr. Ivan Rynda)
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (Ing. Petr Pavlík, Ph.D.)
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.)
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (PhDr. Ivan Rynda)
Správní rada Činoherního klubu, o.p.s. (JUDr. Lenka Deverová)
Správní rada Nadace pro současné umění (JUDr. Lenka Deverová)
Správní rada Nadace rozvoje občanské společnosti (Mgr. Petr Vrzáček)
Správní rada Nová škola, o. p. s (Mgr. Petr Vrzáček – předseda)
Správní rada Vzdělávací nadace Jana Husa (Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. – místopředseda pro programy)
Stínová rada Národního parku Šumava (PhDr. Ivan Rynda)
Výbor pre bioetiku SK UNESCO (doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.)
Výbor pro Dekádu romské inkluze pro léta 2005–2015 (PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.)
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů (Ing. Petr Pavlík, Ph.D. – předseda)
Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády ČR (Věra Sokolová, Ph.D.)
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N
D
D

N
N

Obecná antropologie –
Integrální studium člověka
Integrální studium člověka –
Obecná antropologie
Orální historie – soudobé dějiny
Environmentální studia
Studia občanského sektoru
Sociální a kulturní ekologie
Genderová studia
Řízení a supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích
Německá a francouzská
filosofie v Evropě
Elektronická kultura
a semiotika
Aplikovaná etika
Studium humanitní vzdělanosti

Humanitní studia

Antropologie

Humanitní studia

Humanitní studia

Environmentální studia

Humanitní studia

Ekologie a ochrana
prostředí

Humanitní studia

Sociální politika
a sociální práce

Filozofie

Mediální a komunikační
studia

Antropologie

Filozofie

Humanitní studia

B

D

D

N

N

N

N

D

N

N

P, K

P, K

P, K

P

P

P, K

P, K

P

P, K

P, K

P, K

P, K

P, K

P

P, K

Druh Forma
studia studia

Historická sociologie

Název studijního oboru

Humanitní studia

Název studijního
programu

3

3

4

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

2

2

Standardní
doba studia

31. 7. 2017

31. 5. 2017

1. 3. 2017

31. 12. 2015

31. 7. 2015

20. 7. 2015

1. 3. 2015

1. 3. 2015

31. 12. 2014

31. 7. 2014

1. 3. 2014

31. 12. 2013

31. 10. 2013

21. 5. 2013

1. 3. 2013

Konec
akreditace

ČJ, AJ

ČJ

ČJ, AJ

ČJ

ČJ, NJ,
FJ

ČJ

ČJ, AJ

ČJ

ČJ, AJ

ČJ, AJ

ČJ, AJ

ČJ, AJ

ČJ, AJ

ČJ, AJ,
NJ, FJ

ČJ, AJ

Jazyk

IV. Studium

IV. Studium
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2. Přehled vývoje UK FHS v číslech

Absolventi
STUDIJNÍ OBOR

2007

2008

2009

2010

2011

FHS B-HS SHV

194

161

197

162

161

FHS B-HS SHV kombin.

17

23

20

40

41

FHS N-EOP SKE

12

9

13

11

16

FHS N-HS GS

3

6

6

10

3

8

7

5

6

16

10

29

30

26

FHS N-MKS EKS

8

15

17

27

19

FHS N-HS SOS

11

11

9

6

10

FHS N-HS SOS kombin.

10

9

13

22

19

FHS N-SPSP RS

7

3

13

7

7

FHS N-SPSP RS kombin.

15

22

35

27

18

12

19

12

FHS N-OHSD

3

8

FHS N-OHSD kombin.

7

3

FHS N-HS GS kombin.
FHS N-HS OA2

FHS N-F-DFP

FHS N-HISO

2

FHS N-HISO kombin.

5

FHS D-ANTR

1

0

0

2

0

FHS D-ANTR kombin.

5

2

8

11

4

FHS D-ETIK kombin.

2
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3. Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoživotní vzdělávání. Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout lidem v důchodovém věku možnost, aby se mohli kvalifikovaně a na univerzitní úrovni seznamovat s nejnovějšími poznatky z oblastí
společenských věd, historie, politiky a kultury. Již několikátým rokem tak mohli především senioři navštěvovat přednášky z antropologie, sociologie, historie, psychologie, ekonomie či filosofie. Absolventi získávají po ukončení studia osvědčení Univerzity Karlovy v Praze, které je slavnostně předáváno v aule Karolina.
V rámci programu Univerzity třetího věku nabídla UK FHS zájemcům z řad široké
veřejnosti opět vybrané přednášky z oblasti společenských a humanitních věd. Účastníci, kterých bylo v akademickém roce 2010/2011 více než 170, měli možnost navštěvovat následující kurzy:
Budoucnost demokracie
Cesty k filosofii I, II
Co je věda?
Česká otázka v evropském kontextu I, II
Člověk a náboženství I, II
Člověk jako osoba
Dějiny každodennosti I, II
Dovednosti myslet
Etapy (výtvarné) moderny
Kapitoly kulturní antropologie
Katolicismus versus modernita: česká perspektiva
Kognitivní psychologie
Kořeny evropské tradice I, II, III, IV
Moc, peníze a právo I, II
Moderní společnost a sociologické teorie
Mrav, morálka, etika
Oikoumenou časem a prostorem
Percepce filmové tvorby
Problém času v perspektivě sociologického myšlení
Sociologie náboženství
Sociologie vědění
Tendence poválečného výtvarného umění
Úvod do antropologie
Úvod do ekonomie
Úvod do etnologie I, II
Úvod do feministických teorií I, II
Úvod do historie
Úvod do občanského sektoru
Úvod do psychologie
Úvod do sociologie
Václav Havel v kontextu české kultury a politiky
Velké knihy evropské literatury od antiky k moderně
Vybrané problémy českých dějin
Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II
Vybraná témata současné antropologie
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V. Mezinárodní spolupráce
1. Úvodní zpráva
Činnost UK FHS v oblasti mezinárodní spolupráce se v roce 2011 zaměřovala na
naplňování strategických záměrů vymezených v Dlouhodobém záměru fakulty, a to
zejména těchto:
• usilovat o co nejširší zapojení UK FHS do existujících a nově uzavíraných dohod se
zahraničními partnery, rozvíjet spolupráci s prestižními a tematicky blízkými fakultami v zahraničí;
• podporovat mobilitu studentů v programu LLP Erasmus, v mezivládních programech, v rámci bilaterálních smluv i jakožto free-movers;
• získávat zahraniční odborníky, kteří se podílejí na výuce a výzkumu na UK FHS,
věnovat zvláštní pozornost kategorii zahraničních post-doc pracovníků;
• vyhledávat zahraniční pracoviště vhodná pro uzavření smlouvy o dvojím vedení
diplomových a doktorských prací, usilovat o zapojení do programů Erasmus Mundus a joint degree;
• zapojovat se ve vhodném rozsahu do činnosti mezinárodních vysokoškolských
asociací a sítí.
Zahraniční aktivity UK FHS v roce 2011 probíhaly především v těchto hlavních oblastech:
1) semestrální i krátkodobé studijní pobyty studentů (v rámci programů LLP
Erasmus a Erasmus Master Mundus, dvoustranných dohod i jako free-movers);
2) vědecké konference, workshopy a kolokvia;
3) krátkodobé výzkumné a pedagogické stáže a výměny učitelů;
4) delší zahraniční pobyty doktorandů a mladých učitelů.
Institucionálně se mezinárodní spolupráce zajišťuje v rámci programu LLP Erasmus nebo Erasmus Master Mundus a na základě dvoustranných dohod. Rozvíjí se také
jednotlivě díky kontaktům akademických pracovníků UK FHS se zahraničními kolegy.
V oblasti zahraničních studentských pobytů má UK FHS tyto základní cíle:
• trvalá nabídka dostatečného množství semestrálních i dvousemestrálních kurzů
v anglickém jazyce
• stálé zvyšování počtu studentů UK FHS, již v průběhu studia stráví minimálně jeden semestr na kvalitní zahraniční univerzitě.
Soustavnou podporu vyžaduje příprava mladých učitelů a vědeckých pracovníků UK
FHS. Fakulta se snaží zajistit, aby všichni začínající učitelé strávili alespoň jeden semestr na zahraniční univerzitě. K dosažení vysoké mezinárodní mobility učitelů se
vedle programu LLP Erasmus a meziuniverzitních dohod využívají také možnosti na-
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bízené různými vládními programy, agenturami a nadacemi, jako třeba Fulbrightovou komisí.
Příkladem úspěšně se rozvíjející mezinárodní spolupráce UK FHS s prestižními zahraničními partnery je mezinárodní badatelský projekt spojený s graduačním kolegiem Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, které fakulta organizuje společně s Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov za podpory Grantové
agentury ČR a Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Další zajímavé projekty s mezinárodní účastí rozvíjely v roce 2011 jednotlivé součásti UK FHS. Konkrétně lze uvést například tyto:
Institut základů vzdělanosti
Společenskovědní modul
• dvě mezinárodní etnomuzikologické akce spolufinancované z programu AKTION
(červen) (doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.)
• Seminář (setkání učitelů a doktorandů – 4 rakouští a 4 čeští doktorandi – prezentace dizertačních projektů). Na seminář navazoval round-table Theory and Method
in Urban Ethnomusicology, pořádaný v souvislosti s probíhajícím etnomuzikologickým výzkumem Prahy. (9 předních badatelů ze šesti států – USA, ČR, Rakousko, Polsko, Norsko, Singapur).
• mezinárodní studentská vědecká konference Non-human in Anthropology II – Limits and Boundaries of Social Science (28 účastníků z ČR, 32 zahraničních účastníků), UK FHS, 19. – 20.11.2011 (Petr Gibas, M.A., Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová,
Ph.D., Mgr. Marco Stella, Mgr. Martin Heřmanský)
• organizace konference Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách, Praha 14. – 15. 9. 2011. (5 účastníků ze zahraničí) (doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. a kol.)
Komunikativní modul
• mezinárodní konference Obscuritas in the Middle Ages uspořádaná za podpory UK
FHS, 6.10. – 8.10. (PhDr. Lucie Doležalová, Ph.D.)
Institut magisterských studií
Katedra obecné antropologie
• zvaná přednáška Social impacts and policy of HIV/AIDS epidemics in Southern Africa (Rosina Jash, Keetmanshoop, Namibia), UK FHS, 4. 5. 2011
• zvaná přednáška Working with sex workers: NGO field work (Rosina Jash, Keetmanshoop, Namibia), UK FHS, 9. 5.
Katedra orální historie
• aktivní účast na X. ročníku setkání historiků a příznivců orální historie s názvem
Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin spolupořádaného Českou aso54
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ciací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, UK FHS a Archivem Univerzity Palackého v Olomouci, 2.–5. 6.
prof. Miroslav Vaněk, Ph.D. zde vystoupil s referátem Specifika výzkumu problematických skupin narátorů; PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. zde vystoupil s referátem Je
tomu již 17 let…? Malý průzkum (z) dějin orální historie spojené s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR; PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. zde vystoupil s referátem Management v normalizačním Československu.
• aktivní účast na 45th Annual Meeting s názvem Memories of Conflict and Disaster:
Oral History and the Politics of Truth, Trauma, and Reconciliation pořádaného Oral
History Association, Denver, Colorado, USA, 12.–16.10.
• prof. Miroslav Vaněk, Ph.D. působil jako hostující profesor na Department of History and Area Studies, Faculty of Art, Aarhus Univesity, Dánsko, ZS 2011/2012.
• Vedl zde Bc. a Mgr. kurz s názvem History of Eastern Europe, 1914–1991, dále zde
vedl Mgr. a doktorandský kurz s názvem Oral History: Theory and Method
Katedra Studií občanské společnosti
• V roce 2011 skončil projekt 7. rámcového programu EU Boj proti sociálnímu vyloučení mezi mladou bezdomoveckou populací. Na výzkumu spolupracovaly Mgr. Romana Šloufová a Selma Muhič-Dizdarevič, Ph.D.
• Mgr. Dana Moree, Dr. přednesla příspěvek na mezinárodní konferenci pořádané
European Educational Research Association na Univerzitě v Berlíně. Zároveň se
v roce 2011 stala jedním z convenors (hodnotitel a moderátor) v European Educational Research Association, Network 7.
• Členové katedry udržují aktivní členství v mezinárodních organizacích jako EMES,
ISTR, APSA, ISA, ASE a další a v redakčních radách zahraničních vědeckých časopisů.
Katedra Sociální a kulturní ekologie
• PhDr. Ivan Rynda přednesl vyžádaný příspěvek o mezinárodním programu
UNESCO Člověk a biosféra na zasedání České komise pro UNESCO; zúčastnil se
mezinárodní konference EuroMaB v Lundsbrunns Kurort (Skövde, Švédsko), 3.–8.
července 2011 a přednesl tam vyžádaný referát; v rámci OP Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost a projektu MOSUR uspořádal a řídil konferenci Biosférické rezervace a trvale udržitelné lesnictví.
• Ing. Michael Bartoš, CSc.: CIPSEM (Centre for International Postgraduate Studium on Environmental management) – Technische Universitaet Dresden, (Dr. Rolf
Baur) spolupráce a společné organizování Practical studies in ecological planning
pro účastníky postgraduálního studia z rozvojových a rozvíjejích se států světa.
Pod gescí UNEP/UNESCO.
• doc. Ing. Petr Šauer, CSc.: pobyt v Indii, leden 2011. Na Delhi School of Professional
Studies and Research vedl kurz Environmental Economics and Policy; dále přednáška na Indraprasthra University v New Delhi.Organizace 13th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers „Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“ (46 účastníků).
• Mgr. et Mgr. Arnošt Novák: účast s vyžádaným referátem na mezinárodní konferenci 2nd Joint Biennal CASA – SASA Conference Of Cosmopolitism and Cosmologies.
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2. Konkrétní výjezdy akademických
pracovníků (výběr)
2.1 Konference a kongresy
Belgie
• Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
aktivní účast na závěrečné konferenci 7. rámcového programu EU Boj proti sociálnímu vyloučení mezi mladou bezdomoveckou populací, MOVISIE (the Netherlands
centre for social development), Brusel, 26. – 29. 4.
Estonsko
• prof. RNDr.Stanislav Komárek Dr.
účast (příspěvek, předsedání sekci) na konferenci „Zoosemiotics and animal representations“, University of Tartu, 4. 4. – 8. 4.
Francie
• Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.
účast (poster prezentace) na 23rd Annual HBES (Human Behaviour Evolution Society) Conference, University of Montpellier, 26. 6. – 3. 7.
Indie
• doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci Tagore: At Home in the World , University of Calcata, 9. – 13. 2.
Irsko
• doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (také účast studentů UK FHS)
účast s příspěvkem na výroční konferenci pořádané The Association for Industrial
Archeology, Cork, 25. – 29. 8.
Island
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
plenární přednáška na výroční konferenci Severské fenomenologické společnosti,
Reykjavík, 28. – 30. 4.
Itálie
• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a MUDr. Hana Vaňková
účast s příspěvkem na evropském kongresu IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics), Bologna, 14. – 17. 4.
Kanada
• doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
účast s příspěvkem na 41. světové konferenci ICMT (International Council for Traditional Music), St. John´s, 13. – 19. 7.
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SRN
• doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D., Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D., Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D.
účast (poster prezentace) na konferenci EHBEA (European Human Behaviour and
Evolution Association), Justus-Liebig University of Gießen, 23. – 26. 3.
• prof. Miloš Havelka, CSc.
účast s příspěvkem na konferenci “Geschichte eines transnationalen Diskurses im
20 Jh.“ pořádané Universita Miláno, TU Dresden, nadace Villa Vigoni, 2. – 5. 6.
• doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci CSiV XII (Chemical Signals in Vertebrates), Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research, Berlin, 28. – 31. 8.
• Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
účast s příspěvkem na konferenci „Die Gessellschaft der Nichtsessshaften. Zur Lebenswelt vagierender Schichten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert“, Kriminalmuseum, Rothenburg ob der Tauber, 28. – 30. 9.
• prof. Miloš Havelka, CSc.
účast s příspěvkem na 10. mezinárodním kongresu der Ernst- Troeltsch Geselschaft, LMU München, 9.–12. 10.
• Karel Novotný, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci “Freiheit und Reflexion” organizované Internationaler interkultureller Arbeitskreis für die philosophische Reflexion, Literaturhaus
Berlin, 18.–21. 11
Nizozemí
• PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
účast (koreferát) na L´homme congress “Gender and the politics of auto/biographical memory: new directions”, Faculty of Arts, Modern History, Rijksuniversiteit
Groningen, 8.–12. 6.
• doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
účast s příspěvkem na mezinárodní konferenci „Death, Dying and Disposal 10“,
University of Nijmegen, 9.–12. 9.
• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a MUDr. Hana Vaňková
účast s příspěvkem na workshopu a pracovním setkání INTERDEM (evropský výzkum demence) v rámci kongresu IPA INTERDEM, Hague, 5.–7. 9.
Polsko
• Mgr. Markéta Bezoušková
účast s příspěvkem na mezinárodní konferenci „Works, artists, audiences. Art in
contemporary cultural systems“, Institut etnologie a kulturní antropologie, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň, 23.3.–25.3.
Portugalsko
• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
přednáška na mezinárodním gerontopsychiatrickém kongresu pořádaném Portugalskou gerontopsychiatrická společností a Evropskou gerontopsychiatrickou společností, Porto, 1.–4. 11.
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Rakousko
• Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
zvaná přednáška na konferenci „Export Transport Import“, Universität Wien, 28.
4.–1. 5.
Rusko
• doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
účast s příspěvky na kongresu Asociace etnografů a antropologů Ruska, Institut etnologie a antropologie Miklucho Maklaje Ruské akademie věd, Státní univerzita
v Petrozavodsku, 3.–10. 7.
• doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
účast s příspěvkem na konferenci „Civilizational Dynamics of Contemporary Societies“, Petrohrad, 23.–24. 9.
• doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
účast na konferenci „Filozofie etnosu: axiologie etnicity“, Sankt Petěrburg, 17.-19.
11.
Řecko
• Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci “3rd Amphictyony of Societies of History & Ethics
in Medicine, Societies of History & Ethics in Medicine, ostrov Kos, 8.–15. 6.
Slovensko
• Marek Skovajsa, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci „Téoria Pierra Bourdieua v sociologickom výskume“, SAV, Bratislava, 10.–12. 11.
• M.A. Nicolas Maslowski, Ph.D.
účast na konferenci Central European Dictionary of Political Concepts, Bratislava,
24.–26. 6.
Španělsko
• doc. Hans Rainer Sepp D. Phil.
účast s příspěvkem na konferenci OPO (The Organization of Phenomenological Organizations), University of Segovia, 18.–23. 9.
Švýcarsko
• Mgr. Petra Ezzedine, Ph.D.
účast s příspěvkem na World Demographic & Ageing Forum, St. Gallen, 29.–31. 8.
• Marek Skovajsa, Ph.D., Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Mgr. Ondřej Špaček
účast s příspěvkem na výroční konferenci European Sociological Association, European Sociological Association, Ženeva, 7.–10. 9.
Ukrajina
• Marek Skovajsa, Ph.D.
účast s příspěvkem na mezinárodní konferenci „Problémy vývoje sociologické teorie: současná sociologická teorie v postsovětské transformaci“, Kyjevská národní
univerzita Tarase Ševčenka, 20.–23. 4.
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USA
• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
účast s příspěvkem na kongresu AMDA (Americká asociace medicíny dlouhodobé péče), Geriatrické oddělení NOVA Southeastern University Ft Lauderdale, Florida, 23.–28. 3.
• Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci 16th Annual World Convention of the Association
for the Study of Nationalities „Charting the Nation between State and Society“, Harriman Institute, Columbia University, New York, 9.–16. 4.
• Marek Skovajsa, Ph.D.
účast s příspěvkem na výroční konferenci American Sociological Association, Las
Vegas, Univeristy of Nevada, 18.–25. 8.
• Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferenci 36th Annual Meeting of the Social Science History Association, Boston, 17.–23. 11.
Velká Británie
• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
účast (prezentace výsledků projektu a diskuse) na konferenci 6th International
Pharmacoeconomic Conference on Alzheimer‘s Disease IPECAD, Royal College of
Physicians, Londýn, 2.–5. 2.
• PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
účast s příspěvkem na konferencích Videogame Cultures a Vision of Humanity in
Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction, Mansfield College, University of Oxford, 7.–15. 7.

2.2 Sympózia a semináře
Brazílie
• doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
účast s příspěvky na mezinárodním sympoziu 40th IGIP International Symposium:
„Forming International Engineers for the Information Society“, Santos, 18. 3.–2. 4.
Itálie
• prof. Miloš Havelka, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
účast na mezinárodním metodologickém semináři k projektu „Náboženské kultury
v 19. a 20. století“, Deutsches historisches Institut, Řím, 22.–27. 2.
Finsko
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
přednáška na kolokviu o komparativních dějinách a interpretaci prvního milénia n.
l., Helsinky, květen.
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
přednáška na kolokviu „Severu jako historický region“, Helsinky, listopad.
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SRN
• prof. Miloš Havelka, CSc.
účast na výročním zasedání Collegia Carolina, na úvodním zasedání Německých
bohemistů v Mnichově, diskuse na Katolické teologické fakultě MU München, Maxmilian Universität München, Collegium Carolinum, Staatsbibliothek München, 2.–
4. 3.
• prof. Miloš Havelka, CSc.
účast na kolokviích „Religiöse Kulturen in der Moderne“, pořádaných v rámci bilaterálního projektu Náboženské kultury v Evropě, LMU München, 25.–28. 5., 8.–
11. 6.
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
účast na kolokviu o „multiple sacralities“, Univerzita Lipsko, říjen.
Polsko
• doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
účast na zasedání, Polskie Towarzystwo etnologii miasta, Varšava, prosinec.
Rakousko
• Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
účast na workshopu „Verdaten. Klassifizieren. Archivieren“, Institut für die Wissenschafen vom Menschen, Vídeň, 15.–17. 9.
• doc. Ing. Karel Müller, CSc.
účast na přípravě a jednání mezinárodní konference „Challenge Social innovation“,
Vídeň, 19–21. 9.
Slovensko
• Mgr.Aleš Svoboda
účast na semináři, Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Bratislava, 4.–7. 4.
• Marek Skovajsa, Ph.D.
účast s příspěvkem na kolokviu Sociologie hudby, Sociologický ústav SAV, Bratislava, 6.–8. 5.
• doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
účast s příspěvkem na slovensko-českém sociologickém fóru autorů, Slovenská sociologická společnost při SAV, Bratislava, 26.–27. 5.
• Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
zvaná přednáška na 4. pracovních dnech neuropsychologie, Slovenská lékařská
společnost, Levoča, 30. 9.–2. 10.
Švýcarsko
• Mgr. Petra Ezzedine, Ph.D.
účast s příspěvkem na „World Demographic & Ageing Forum“, St. Gallen, 29.–31. 8.
• doc. Ing. Karel Müller, CSc., Mgr. Ondřej Špaček, Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
účast s příspěvkem na 10. konferenci Evropské sociologické asociace, Ženeva, 7.–
10. 9.
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Velká Británie
• Mgr. Gabriela Seidlová-Málková, Ph.D.
účast na odborném semináři a společná práce na datovém materiálu z výzkumu,
University of Wales in Bangor, 25. 4.–2. 5.
• Mgr. Hedvika Novotná, Mgr. Martin Heřmanský
účast s příspěvkem na „Subcultures, Popular Music and Social Change Symposium“, London, 15. 9.–16. 9.

2.3 Přednášky a výukové pobyty
Brazílie
• Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D.
výukový pobyt, Institute of Psychology, University of Sao Paolo, 17. 10. 2011–5. 1.
2012
Francie
• Karel Novotný, Ph.D., doc. Hans Rainer Sepp, D. Phil.
výuka pro Master Mundus Program, Université Toulouse – le Mirail, 28. 8.–4. 9.
• Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
vystoupení na seminářích pracovišť: Centre de Reserches d`Histoire moderne, Université Paris 1, Panthéon – Sorbonne, Ecole des hautes études en sciences sociales
Paris, 12.–20. 11.
• Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
přednáška v rámci semináře „Histoire comparée de l’Europe centrale de 1700 à nos
jours. Etats, identités, populations et territoires“, EHESS, Paris, 16. 11. 2011
Izrael
• Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D
přednášky na Institute for Immigration and Integration, Ruppin Academic Center,
Department of Sociology and Anthropology, Tel-Aviv University, 8. 11. -13. 11
SRN
• Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
přednáška „Filosofie jako závazek, o roli filosofů v politice“, Melanchtonova akademie, Bretten
• Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
badatelský pobyt, společná výuka semináře „Emmanuel Levinas: Humanismus
des anderen Menschen“, Katedra filosofie Institutu pro technologie v Karlsruhe,
LS 2011
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
přednášky na univerzitách v Halle a v Jeně, duben
Polsko
• Mgr. Marie Novotná
přednášky, workshop, Slezská univerzita v Katowicích, Krakow , 10. 5.–14. 5.
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Rakousko
• Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Visiting Professor (Gastprofessur) pro Gender, Institut fuer Politikwissenschaften,
Vídeňská univerzita, ZS 2011
Slovensko
• doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
přednáška pro doktorandy, Univerzita v Nitře, 24.–27. 5.
• doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
zvaná přednáška, Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, 12.–16. 12.
USA
• doc. Zuzana Jurková
přednáška a přípravy společné výuky, University of Pittsburg, 16. 3.- 22. 3.
• Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
příprava odborných publikací, zvané přednášky, University of Illinois, Chicago;
University of Berkeley, 12.7.-14.7., 26.8.-10.9.
• Karel Novotný, Ph.D.
badatelský pobyt spojený s výukou, University of Memphis, 3.–22. 12.
Velká Británie
• doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
zvaná přednáška, Stirling University, 11.–15. 10.

2.4 Výzkumné pobyty
Bulharsko
• prof. Jan Bouzek, archeologický výzkum, Pistiros, srpen – září 2011
Madagaskar
• PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
sondážní cesta do oblasti, kde bude prováděn etnografický výzkum v rámci postdoktorandského projektu, l‘Université de Toamasina, 22. 11.–8. 12.
Slovensko
• Mgr. Hedvika Novotná, PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský
studijní cesta v rámci výzkumu Pálenic 2011 – etnografický výzkum, 14.–20. 11.
• Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
terénní výzkum Letanovce – cigánská osada, 21. 12.–26. 12.
Turecko
• Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D.
výzkum – sběr dat, Adiyaman Üniversitesi, 15. 4–25.4.
Vatikán
• PhDr. Roman Zaoral
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badatelský projekt, Archivio Segreto Vaticano, 8.–16. 10.

2.5 Studijní a přípravné pobyty
Itálie
• Yasar Abu Gosh, Ph.D.
studijní pobyt EUI Florencie, Katedra historie a civilizací, 3.–19. 4.
SRN
• doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
příprava výstavy o archeologickém výzkumu bitvy u Lützenu, 1632, Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Lützen, 11.–13. 3.
• Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
studijní pobyt a přednáška, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Historisches
Institut, 27. 6.–1. 7.
• Gabriela Seidlová-Málková, Ph.D.
jednání Management Committee a workshop projektu COST ISO 103, University of
Postdam, 3.–5. 4.
• Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
badatelský pobyt, Universitätsbibliothek Heidelberg, Philosophisches Seminar Universitätsbibliothek Freiburg, 8.–21. 5.
• Mgr. Martin Heřmanský
badatelský pobyt se zaměřením na diskurzivní rámce zobrazování nativních amerických etnik na příkladu muzejních expozic, Mnichov, 16.–19. 6.
• prof. Miloš Havelka, CSc.
konzultace k problematice náboženské kultury v českém a polském pohraničí mezi
dvěmi válkami. Náboženská kultura česky asimilovaných Židů; studium nejnovější
literatury k problému náboženksých kultur; práce v Preussenstaatsarchiv Mainecke
Institut Berlin, Staatsbibliothek Berlin, Freie Universität Berlin, 18.–23. 7.
• doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
účast na vernisáži Fernbeziehung. Diskuse možností spolupráce na projektu k 600.
výročí Kostnického koncilu, Fachbereich Kunstwissenschaft, Univerzita Kostnice,
15. 21. 10.
• PhDr. Marek Skovajsa, PhD.
studium v knihovnách a konzultace s odborníky, Staatsbibliothek, Berlin, 6.–11. 12.
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
badatelský pobyt, Lichtenberg-Kolleg, Göttingen, únor – březen
• prof. Dr. phil. Jóhann Páll Árnason
badatelský pobyt, Max-Weber-Kolleg, Erfurt, duben – červen
• doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
pracovní pobyt na katedře makrosociologie, Univerzita v Kostnici, 6. 11.–26. 11.
Nizozemí
• Mgr. Dana Moree, Dr.
přípravná schůzka pro realizaci projektu Erasmus, University of Utrecht, 24.–29. 5.
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Polsko
• doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
studijní pobyt, Institut sociologie ve Varšavě, spojený s prezentacemi časopisu Historická sociologie, 21.–24. 11.
Slovensko
• Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Konzultace Erste Fellowship Centrum pro výzkum etnicity, Bratislava, 20. 7.–21. 7
• doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
studijní cesta a jednání o spolupráci ve výzkumu sociální ekonomiky a sociálních
podniků, redakce časopisu Sociológia, katedra sociologie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 17. 11. -19. 11.
Slovinsko
• doc. Martin Putna
studium Plečnikovy korespondence s českými a slovinskými náboženskými osobnostmi; ikonografie Plečnikových sakrálních objektů, Plečnikův ústav při Muzeu
architektury, Lublaň, 25.–30. 7.
Velká Británie
• Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
příprava výzkumného projektu se zahraničním partnerem, University of Wales in
Bangor 9.–13. 10.
• PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
monitorovací návštěva, Institute of Design, University of Leeds, 28.–31. 7.
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3. Konkrétní výjezdy doktorandských studentů
Brazílie
• Mgr. Petra Hniková (Antropologie)
studijní pobyt na Universidade Estadual de Santa Cruz, 1.8. – 31.5.2012
(získala příspěvek z RP MŠMT)
Finsko
• Petr Gibas, MSc. (Antropologie)
účast s příspěvkem na konferenci „Imagining Spaces/Places“, Helsinky University,
Helsinki, 25.–28. 8.
Kanada
• Mgr. Daniel Slavíček (Filozofie – aplikovaná etika).
letní škola „Surveillance Studies Summer Seminar“, Queen’s University, Kingston,
16.5.–21.5.
• Mgr. Daniel Slavíček (Filozofie – aplikovaná etika)
aktivní účast na workshopu „Cyber-Surveillance in Everyday Life: An International
Workshop“, University of Toronto, Toronto, 12.5.–15.5.
• PhDr. Pavla Jonssonová (Antropologie)
účast v kolektivní prezentaci “Dialogical Meaning Production”, Světová konference
ICMT, St. John’s, 13.7.–19. 7.
• PhDr. Jaroslav Klepal (Antropologie)
stáž (Research Assistant) na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, 1. 9. 2010–31.8.
Maďarsko
• Mgr. Tereza Dvořáková (Antropologie)
letní škola „Gender, State and Welfare in a Global Economy, CEU Budapešť,
4. 7.–9. 7.
SRN
• Mgr. Lenka Nováková (Antropologie)
účast s příspěvkem na konferenci pořádané European Human Behaviour & Evolution Association, University of Giessen, Giessen, 23.3.-26.3.
• Mgr. Pavlína Lenochová
účast na konferenci pořádané European Human Behaviour & Evolution Association, University of Giessen, Giessen,, 23. 3.–27. 3.
• Mgr. Zuzana Skořepová (Obecná antropologie-integrální studium člověka)
studijní pobyt v Archiv der Akademie der Künste, Staatsbibliothek zu Berlin, 1. 7. –
31. 7. (získala příspěvek z FM UK)
• Mgr. Lenka Nováková (Antropologie)
studium – účast na kurzu „Smell and Taste 03 -a practical introduction to the physiology and pathophysiology of the chemical senses „, Clinic of the Department of
Otorhinolaryngology of the University of Dresden Medical School, Dresden, 14. 10.–
16. 10.
• Mgr. Jan Heller
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účast na 10. mezinárodním kongresu der Ernst-Troeltsch Geselschaft, LMU München, 10. 10.–12. 10.
• Ing. Miluše Balková (Aplikovaná etika)
účast na konferenci „Vision und Wirklichkeit“ – Zielsetzung und Standortbestimmung im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesarbeitsgemeinschaft fur Unterstutzte Beschaftigung, Suhl, 23.11.-25.11.
• Mgr. Adam Dobeš (Antropologie)
výzkumný pobyt (např. v archivech, v terénu), LMU Mnichov, 10.11.-13.11.
• Mgr. Monika Horáková (Obecná antropologie-integrální studium člověka) výzkumný pobyt (např. v archivech, v terénu), Bádensko-Württembersko, 7. 11.-12. 11.
Rakousko
• Mgr. Monika Horáková (Obecná antropologie-integrální studium člověka)
účast na konferenci „ETZ Stories“pořádanou Waldviertel Akademie (Waidhofen an
der Thaya), Jihočeským muzeem České Budějovice a Národním muzeem fotografie
(Jindřichův Hradec) , Waldviertel Akademie, Waidhofen an der Thaya, 24.-26.10.
Rusko
• Petr Gibas, MSc. (Antropologie)
účast s příspěvkem na konferenci „Urban Development and Politics in Europe and
Russia“, St. Petersburg State University & European University at St. Petersburg, Petrohrad, 28. 10.–30. 10.
Súdán
• Mgr. Liliana Huszthyová (Obecná antropologie-integrální studium člověka)
studijní pobyt na University of Khartoum, 1.10. – 31.7.2012
(získala příspěvek z FM UK)
Španělsko
• Mgr. Lenka Morávková, Dis (Obecná antropologie-integrální studium člověka) výzkumný pobyt (např. v archivech, v terénu), Dept. Antropologia Cultural i Ha d‘Amèrica i Àfrica, Universitat de Barcelona, Barcelona, 27. 10.–22. 12.
Velká Británie
• Mgr. Lenka Nováková (Antropologie)
účast s příspěvkem na kongresu pořádaném European Chemoreception Research
Organisation, The Manchester Conference Centre, Manchester, 6.9.-10.9.
• Mgr. Iveta Hajdáková (Antropologie)
účast s příspěvkem na konferenci 29th International Labour Process Conference,
University of Leeds, Leeds, 4.4.–8.4.
• Mgr. Vít Pokorný (Obecná antropologie-integrální studium člověka)
účast s příspěvkem na konferenci „Breaking Convention: A Multidisciplinary Meeting on Psychedelic Consciousness“, University of Kent, Canterbury, 4.–3.4.
USA
• Ing. Tomáš Ryška(Antropologie)
studijní pobyt na University of California, 18. 8. – 30. 5. 2012 (získal příspěvek z FM
UK)
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Výjezdy v rámci společného badatelského projektu s Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov spojeného s graduačním kolegiem Religiöse Kulturen im Europa des
19. und 20. Jahrhunderts
• Mgr. Magdalena Myslivcová (Antropologie)
studijní cesta – rešerše k disertační práci v Bayerische Staatsbibliothek a Universitätsbibliothek Mnichov, účast na akcích partnerského pracoviště
• Mgr. Milan Hanyš (Antropologie)
koordinační schůzka s mnichovskými partnery kolegia, účast na akcích partnerského pracoviště
• Mgr. Adam Dobeš (Antropologie)
studijní cesta a účast na akcích partnerského pracoviště LMU Mnichov
• Mgr. Jan Heller (Antropologie)
studijní cesta (rešerše k disertační práci) a práce na příspěvku do kolektivní, monografie, účast na akcích partnerského pracoviště
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4. Souhrnný přehled mobility akademických
pracovníků a studentů
Mobility akademických pracovníků
Typy mobility
Konference/kongresy
Sympózia/semináře
Přednáškové pobyty
(včetně programu Erasmus)
Výzkumné pobyty
Studijní a přípravné pobyty

2005
16
13
9

2006
38
27
8

2007
23
40
10

2008
36
4
18

2009
36
14
17

2010
65
15
17

2011
55
27
20

2
25

3
37

4
19

9
38

19
20

15
53

12
37

Mobility studentů
Typy mobility
Program LLP / Erasmus
a Erasmus Mundus
Program Ceepus
Ostatní dlouhodobé
pobyty (včetně CET +
UPCES)
Ostatní krátkodobé
studijní pobyty
Konference, sympózia

2005
2006
2007
2008
2009
2010
out in out in out in out in out in out in
30 17 33 27 44 30 38 56 33 29 48 74
7

11

23

1

5

0

8

2011
out in
60 80

59

0

44

0 55

2
4 112

1
4 74

2
3 140
(CET 67 +
UPCES 63)

11

4

10

12

15

5

11

0

10

0

10

0

24

7

4

0

1

0

1

0

4

0

9

0
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5. Mezinárodní spolupráce v rámci
programu LLP / Erasmus

5.1 Seznam bilaterálních smluv
Na rok 2011 bylo uzavřeno 55 funkčních bilaterálních smluv. Studentská a učitelská mobilita byla uskutečňována v rámci programu LLP Erasmus na těchto spolupracujících pracovištích:
Belgie
1) Université catholique de Louvain
Dánsko
1) Københavns Universitet (University of Copenhagen)
Finsko
1) Lahden ammattikorkeakoulu (Lahti University of Applied Sciences)
2) Turun yliopisto (University of Turku)
Francie
1) Institut d‘Études Politiques de Lyon
2) Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris
3) Université de Bourgogne, Dijon
4) Université de Nice – Sophia Antipolis
5) Université de Paris X Ouest Nanterre
6) Université de Poitiers
7) Université de Toulouse – Le Mirail
8) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
9) Université Paris VII – Denis Diderot
Itálie
1) European University Institute, Fiesole
2) Universita degli studi, Firenze
Island
1) Háskóli Íslands (University of Iceland)
Litva
1) Vilniaus universitetas (Vilnius University)
Lucembursko
1) Université du Luxembourg
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Maďarsko
1) Central European University, Budapest
2) Eötvös Loránd Tudományegytem, Budapest
Nizozemí
1) Amsterdam University College
2) Radboud Universiteit Nijmegen
3) Universiteit Maastricht
Polsko
1) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
3) Uniwersytet Wrocławski
Rakousko
1) Universität Klagenfurt
2) Universität Wien
Rumunsko
1) Universitatea Nationala de Muzica, Bukurest
Řecko
1) Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)
Slovensko
1) Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International
School of Liberal Arts – BISLA)
2) Katolícka univerzita v Rožumberku
3) Žilinská univerzita v Žiline
Slovinsko
1) Univerza v Lubljani
SRN
1) Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
2) Eberhard Karls Univesität Tübingen
3) Hochschule Zittau / Görlitz
4) Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main
5) Katolische Fachhochschule Freiburg
6) Ruhr – Universität Bochum
7) Technische Universität Dresden (Institut fur Sociologie, Institut fur Slavistik, Philosophische Fakultät)
8) Universität Augsburg
9) Universität Erfurt
10) Universität Konstanz
11) Universität Wuppertal
12) Zeppelin Universität
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Španělsko
1) Universidad Complutense de Madrid
2) Universidade de Santiago de Compostela
3) Universitat de València
Švédsko
1) Göteborgs universitet (University of Gothenburg)
2) Högskolan på Gotland (Gotland University)
Turecko
1) Sabancı Üniversitesi (Sabancı University), Isntanbul
Velká Británie
1) University of Durham
2) University of Greenwich
3) University of Newcastle

5.2 Konkrétní mobility akademických pracovníků a studentů
Vyjíždějící studenti (OUT):
1) Babíčková, Lucie, Bc., Radboud Universiteit Nijmegen, Nizozemské království,
1 semestr
2) Barták, Matěj, Eberhard Karls Universität Tübingen, Spolková republika
Německo, 2 semestry
3) Beerová, Petra, Bc., University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 2 semestry
4) Boďová, Veronika, Bc., Vilniaus Universitetas, Litevská republika, 1 semestr
5) Bořecká, Berenika, Bc., University of Greenwich, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2 trimestry
6) Boušová, Irena, Mgr., Universiteit Van Amsterdam, Nizozemské království, 1 semestr
7) Brabenec, Tomáš, Bc., Universitat de Valencia, Španělské království, 1 semestr
8) Brhláčová, Monika, Turun Yliopisto, Finsko, 2 semestry
9) Brolík, Tomáš, Bc., Uniwersytet Wrocławski, Polská republika, 1 semestr
10) Cikánková, Vladimíra, Université Catholique de Louvain, Belgické království, 1
semestr
11) Čížková, Klára, Bc., Koebenhavns Universitet, Dánské království, 2 semestry
12) Daňková, Hana, Bc., Eberhard Karls Universität Tübingen, Spolková republika
Německo, 1 semestr
13) Dobrovská, Karolína, Bc., University of Durham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2 semestry
14) Duháčková, Pavla, University of Durham, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 1 semestr
15) Dundáčková, Petra, Université de Poitiers, Francouzská republika, 2 semestry
16) Fiabánová, Martina, Koebenhavns Universitet, Dánské království, 2 semestry
17) Gedeonová, Hedviga, Bc., Göteborgs Universitet, Švédské království, 1 semestr
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18) Gorčíková, Magdaléna, Bc., University of Durham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 1 semestr
19) Havel, Lukáš, Bc., University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 2 trimestry
20) Herza, Filip, Bc., Eberhard Karls Universität Tübingen, Spolková republika
Německo, 1 semestr
21) Klimešová, Tereza, Bc., Universität Konstanz, Spolková republika Německo, 1 semestr
22) Kochari, Arnold, Universiteit Van Amsterdam, Nizozemské království, 1 semestr
23) Kroupová, Pavlína, Bc., Université du Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, 2 semestry
24) Krušinská, Kristýna, Bc., Katholische Fachhochschule Freiburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
25) Křivánková, Tereza, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
26) Kutilová, Lucie, Bc., Göteborgs Universitet, Švédské království, 1 semestr
27) Laštovková, Andrea, Bc., Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II), Francouzská republika, 1 semestr
28) Libánská, Alena, Bc., Université de Paris X-Nanterre, Francouzská republika, 2
semestry
29) Londinová, Markéta, Bc., University of Liverpool, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 1 semestr
30) Malínská, Eliška, Bc., University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 1 semestr
31) Mašková, Pavlína, Bc., Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
32) Mohylová, Michaela, Bc., Sabanci University, Turecká republika, 1 semestr
33) Mráz, Pavel, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 2 semestry
34) Nilsson, Tommy, Universität Konstanz, Spolková republika Německo, 1 semestr
35) Nižnanská, Lenka, Bc., Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Španělské království, 2 semestry
36) Novotná, Petra, Turun Yliopisto, Finsko, 2 semestry
37) Packová, Katarína, Bc., Koebenhavns Universitet, Dánské království, 1 semestr
38) Pachová, Katarína, Bc., Sabanci University, Turecká republika, 2 semestry
39) Pirochová, Klára, Bc., Universidad de Santiago de Compostela, Španělské
království, 1 semestr
40) Plicková, Helena, Bc., Université Paris Diderot – Paris 7, Francouzská republika,
1 semestr
41) Polzová, Alžběta, Bc., University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 2 trimestry
42) Prajerová, Andrea, Bc., Kozep-Europai Egyetem, Maďarská republika, 2 semestry
43) Prilutskiy, Pavel, Mgr., Technische Universität Dresden, Spolková republika
Německo, 1 semestr
44) Přikrylová, Anna, Bc., Universidad Complutense de Madrid, Španělské království, 1 semestr
45) Pýcha, Jindřich, Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Spolková republika
Německo, 2 semestry
46) Rynešová, Magdalena, Bc., Eberhard Karls Universität Tübingen, Spolková republika Německo, 2 semestry
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47) Sedláček, Štěpán, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
48) Skálová, Eva, Bc., Sabanci University, Turecká republika, 1 semestr
49) Skořepová, Zita, Bc., Université de Paris X-Nanterre, Francouzská republika, 1
semestr
50) Sněhotová, Kateřina, Bc., Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
51) Sokolová, Františka, Université Catholique de Louvain, Belgické království, 1 semestr
52) Stružková, Radka, Universität Klagenfurt, Rakouská republika, 1 semestr
53) Šedivková, Veronika, Bc., Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II), Francouzská republika, 2 semestry
54) Šťastná, Hana, Bc., University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 1 semestr
55) Tomková, Gabriela, Bc., Uniwersytet Jagiellonski, Polská republika, 1 semestr
56) Vališ, Daniel, Bc., Université Paris Diderot – Paris 7, Francouzská republika, 1 semestr
57) Vraštilová, Klára, Bc., Institut D‘Etudes Politiques de Lyon, Francouzská republika, 2 semestry
58) Vřeťonko, Barbora, Bc., Gotland University, Švédské království, 1 semestr
59) Vysopal, Ondřej Věnek, Bc., Haskoli Islands, Islandská republika, 1 semestr
60) Zeman, Daniel, Mgr., Koebenhavns Universitet, Dánské království, 1 semestr
V letním semestru 2011/2012 vyjede dalších 14 studentů.
Přijatí studenti (IN):
1) Alves Marques, Ana Catarina, Universidade Do Porto, Portugalská republika, 2
semestry
2) Bakoš, Tomáš, Bratislavska Medzinarodna Skola Liberalnych Studii (Bisla), Slovenská republika, 2 semestry
3) Bauernfeind, Caroline, Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 2 semestry
4) Blankemeyer, Eike, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
5) Brokutová, Jana, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika, 2 semestry
6) Castro Quintas, Claudio, Universidad de Santiago de Compostela, Španělské
království, 2 semestry
7) Cipriani, Filippo, Università Di Bologna, Italská republika, 2 semestry
8) Cooper, Brian, University of Greenwich, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2 semestry
9) Corda, Bogdan, University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 2 semestry
10) Cornet, Mélissa, Institut D‘Études Politiques de Lyon, Francouzská republika, 2
semestry
11) Cristiani, Pierre Antoine, Université Paris Diderot – Paris 7, Francouzská republika, 2 semestry
12) Czaja, Marcin, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Polská republika, 1 semestr
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13) Dicenta Vilker, Mara, Universidad Complutense de Madrid, Španělské království, 2 semestry
14) Dusatko, Luise, Hochschule Zittau/Görlitz (FH), Spolková republika Německo,
1 semestr
15) Feurer, Sebastian, Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
16) Flaud, Laetitia, Université de Poitiers, Francouzská republika, 1 semestr
17) Fleming, Daniel, University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 2 semestry
18) Frenzer, Lukas Paul Bela, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
19) Garcia Broseta, Jacoba, Universitat de Valencia, Španělské království, 2 semestry
20) Granieri, Yeshi Solomon, Università Degli Studi Di Padova, Italská republika, 1
semestr
21) Gros, Clotilde, Université de Bourgogne – Dijon, Francouzská republika, 2 semestry
22) Großmann, Susann, Hochschule Zittau/Görlitz (FH), Spolková republika
Německo, 1 semestr
23) Gruemblatt, Chagit, Carl von Ossietzky – Universität Oldenburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
24) Hanajíková, Katarína, Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre, Slovenská republika, 1 semestr
25) Hay, Teddy, Université de Poitiers, Francouzská republika, 1 semestr
26) Huhtaniemi, Tommi Tapani, Turun Yliopisto, Finsko, 2 semestry
27) Chalkidis, Christos, Panepistimio Patron, Řecká republika, 2 semestry
28) Chaumont, Talya, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Francouzská republika, 2 semestry
29) Chorus, Astrid, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
30) Jacquet, Chloé, Institut D‘Études Politiques de Lyon, Francouzská republika, 2
semestry
31) John, Victoria Cathrin, Universität Konstanz, Spolková republika Německo, 2 semestry
32) Kajan, Anton, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika, 1 semestr
33) Karathanasis, Konstantinos, Panepistimio Egeou, Řecká republika, 1 semestr
34) Kübler, Christina, Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 2 semestry
35) Ladrová, Bojana, Katolícka Univerzita V Ružomberku, Slovenská republika, 1 semestr
36) Letoštiaková, Ivana, Katolícka Univerzita V Ružomberku, Slovenská republika,
2 semestry
37) Lim, Dajull, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Im Breisgau, Spolková republika Německo, 2 semestry
38) Martišková, Gabriela, Katolícka Univerzita V Ružomberku, Slovenská republika,
1 semestr
39) Matušák, Martin, Katolícka Univerzita V Ružomberku, Slovenská republika, 1 semestr
40) Mayer, Manuel, Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
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41) Miranda Antunes Da Silva, Ana Vanessa, Universidade Do Porto, Portugalská republika, 2 semestry
42) Nartallo Pose, Andrea, Universidad de Santiago de Compostela, Španělské
království, 2 semestry
43) Nelissen, Marieke, Universiteit Maastricht, Nizozemské království, 1 semestr
44) Nicot, Mathias, Université de Bourgogne – Dijon, Francouzská republika, 2 semestry
45) O‘Donoghue, Véronique, Dublin City University, Irsko, 2 semestry
46) Otzulis, Valdis, Latvijas Universitate, Lotyšská republika, 1 semestr
47) Packhaeuser, Nicole, Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
48) Prince, Anthony, University of Greenwich, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, 2 semestry
49) Rauscher, Mélanie, Institut D‘Études Politiques de Lyon, Francouzská republika,
2 semestry
50) Reboredo Mera, Carmen, Universidad de Santiago de Compostela, Španělské
království, 2 semestry
51) Rennes, Aleksi Topias, Turun Yliopisto, Finsko, 2 semestry
52) Rossa, Riccardo, Università Degli Studi Di Padova, Italská republika, 1 semestr
53) Sáez Cuenca, Sara, Universitat de Valencia, Španělské království, 2 semestry
54) Seifert, Lydia, Hochschule Zittau/Görlitz (FH), Spolková republika Německo, 1
semestr
55) Sigurdarson, Arni Valur, Haskoli Islands, Islandská republika, 1 semestr
56) Speer, Marianne, Hochschule Zittau/Görlitz (FH), Spolková republika Německo,
1 semestr
57) Stanciu, Ovidiu, Université de Bourgogne – Dijon, Francouzská republika, 1 semestr
58) Sušienková, Barbora, Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach, Slovenská republika, 2 semestry
59) Tomasdottir, Gerdur Erla, Haskoli Islands, Islandská republika, 1 semestr
60) Torres Navarro, Alfonso, Universitat de Valencia, Španělské království, 2 semestry
61) Tóthová, Alexandra, Bratislavska Medzinarodna Skola Liberalnych Studii (Bisla),
Slovenská republika, 1 semestr
62) Toyos Fontán, Ana, Universidad de Santiago de Compostela, Španělské království, 2 semestry
63) Usleber, Verena Anna, Universität Augsburg, Spolková republika Německo, 1 semestr
64) Van Tichelen, Clémentine Anne Julie, Institut D‘Études Politiques de Lyon, Francouzská republika, 1 semestr
65) Vorleuter, Daniela Stephanie, Universität Augsburg, Spolková republika Němec
ko, 1 semestr
66) Weisser, Isabelle, Universität Konstanz, Spolková republika Německo, 2 semestry
67) White, Tom, University of Sussex, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska, 1 semestr
68) Zanoni, Cristiano, Università Degli Studi Di Firenze, Italská republika, 1 semestr
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V letním semestru 2011/2012 přijede dalších 9 studentů.
Vyjíždějící přednášející (OUT):
1)
2)
3)
4)

Daniel Říha, Ph.D., Universität Konstanz, Německo, červen 2011
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Universität Konstanz, Německo, červen 2011
Dr. phil. Mgr. Pavel Himl, Universität Gießen, červen 2011
Jakub Češka, Ph.D., Universytet Wrocławski, Polsko, říjen 2011

Přijíždějící přednášející (IN):
1) Balázs Nagy, Eotvos Loránd University, Maďarsko, září 2011
2) Prof. Smail Rapic, University of Wuppertal, Německo, březen 2011
3) Prof. Albert Kümmel-Schnur, Universität Konstanz, Německo, prosinec 2011
Výjezdy na školení:
1) Bc. Magdaléna Tošovská, University of Turku, Finsko, červen 2011
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6. Erasmus Master Mundus
Erasmus Master Mundus je program Evropské komise na posílení integrace vysokého
školství, podporu mobility a zvýšení atraktivnosti evropského školství. Důraz je kladen na podporu mezikulturního porozumění a navázání těsné spolupráce s mimoevropskými zeměmi. Program podporuje kvalitní mezinárodní magisterské studijní programy, poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí.
Master Mundus program „Německá a francouzská filosofie v Evropě“ (EuroPhilosophie) schválený Evropskou komisí na léta 2007 až 2016 (poslední studenti
z tohoto běhu budou končit studium v červenci 2018) nabízí pro excelentní studenty
z celého světa dvouletý studijní program vysoké pedagogické a vědecké úrovně. Výuka probíhá v německém a francouzském jazyce. Program realizuje konsorcium spolupracujících týmů univerzit Toulouse (koordinující univerzita), Bonn, Coimbra,
Louvain-la-Neuve, Memphis, Sao Carlos, Tokyo a Wuppertal a na české straně Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie Fakulty humanitních studií UK. Tato
akademická pracoviště se zavazují uvést v soulad své administrativní a pedagogické
kompetence tak, aby vznikl v oblasti německé a francouzské filosofie společný integrovaný studijní program vysoké úrovně.
V letním semestru 2011 studovali na UK FHS celkem 4 studenti:
• EU: Nathalie Lucas, Lukas Amadeus Held
• Mimo EU: Nicolas Garrera, Oh Ji-Ho
V zimním semestru 2011/12 studovalo na UK FHS celkem 9 studentů:
• EU: Jonathan Soskin, Wawrzyn Warkocki, Petr Kocourek, Ellen Moysan
• Mimo EU: Lenin Anabal Pineda Canabal, Daniel Arbaiza, Fu Sheng Yun, Samira
Elyasi, Zhu Pingbo
V letním semestru 2012 studuje na UK FHS 6 studentů, z nichž tito tři zde budou
v červnu 2012 obhajovat svou magisterskou práci:
• Jonathan Soskin, Zhu Pingbo, Oriane Petteni
Na UK FHS v rámci tohoto programu přednáší doc. Dr. Hans Rainer Sepp z Německa kurzy Wie entfaltet sich Wissen? Die Geschichtlichkeit von Wissen und Wissenschaft, Phänomenologie – Konfuzianismus – Buddhismus, Phänomenologische Oikologie, doc. Karel Novotný, Ph.D. kurzy Patočka, Papiers phenomenologiques, Husserl:
Passive Synthesis, Husserl: Zeitbewusstsein, prof. agr., dr. Anne Gléonec z Francie
kurzy Hannah Arendt versus la philosophie politique, Philosophie et phenomenologie
de l´histoire, Corporeite et politique a Dr. phil. Dr. habil. Mgr. Jindřich Karásek kurz
Gesetz, Strafe und Schicksal bei Hegel. Kromě toho v loňském roce přednášel hostující
profesor Liankang Ni, Sun-Yat-Sen University of Guangzhou, Čínská lidová republika,
a profesor Robert Theis, Université de Luxembourg. Celkově byly v letním semestru
v rámci tohoto programu nabízeny 2 semináře a 2 přednášky v němčině a 2 semináře a 1 přednáška ve francouzštině, v zimním semestru pak 2 přednášky a 2 semináře
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v němčině a 1 přednáška a 2 semináře ve francouzštině. Tuto nabídku kurzů využili
další studenti filosofie z ČR a ze zahraničí (zejména studenti programu Erasmus LLP).
Filozofická knihovna, která byla v roce 2008 na UK FHS v rámci programu Erasmus
Master Mundus otevřena, se neustále doplňuje o nové svazky. Již nyní obsahuje skoro 1 300 svazků německé a francouzské klasické filosofie. Většinou se jedná o literaturu primární. Knihovní databáze je dostupná z hlavního portálu knihovny Univerzity Karlovy v Praze – Jinonicích: http://knihovna.jinonice.cuni.cz.
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7. Další dvoustranná spolupráce
a ostatní typy mobilit
Program UPCES
UK FHS dále ve spolupráci s CERGE-EI nabízí semestrální výukový program UPCES
(Undergraduate Program in Central European Studies) pro americké studenty; do
programu jsou každým rokem zapojeni studenti UK FHS a také studenti přijíždějící v rámci programu Erasmus. Získané kredity jsou studentům uznány jako součást
jejich kurikula. Podrobné informace o programu jsou k dispozici na internetových
stránkách: http://www.cerge-ei.cz/abroad.
Přijatí studenti (IN):
Podzim 2011 – 63 studentů
V jarním semestru 2011 přijede dalších 48 studentů.
Program CET
UK FHS nadále částečně administrativně zaštiťuje CET Academic Programs poskytované v rámci organizace CET, která nabízí přijíždějícím americkým studentům dva
studijní programy: Jewish Studies a Central European Studies. Bližší informace o programu viz www.cetacademicprograms.com.
Přijatí studenti (IN):
Jaro 2011 – 28 studentů
Léto 2011 – 20 studentů
Podzim 2011 – 19 studentů
V jarním semestru 2012 přijede dalších 23 studentů.
Spolupráce na základě meziuniverzitních dohod
Vyjíždějící studenti (OUT):
Bc. Jakub Homolka, Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main,
Německo, letní jazykový kurz
Bc. Dagmar Pexová, The Hebrew University of Jerusalem, Izrael, 1 semestr
(získala příspěvek z FM UK a z RP MŠMT)
Vyjíždějící pracovníci (OUT):
PhDr. Daniel Říha, Ph.D., Universität Konstanz, 7 dní
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Universität Wien, 3 dny a Universität Konstanz, 20 dní
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Universität Konstanz, 7 dní
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Přijíždějící studenti (IN):
William Cook, University of Melbourne, Austrálie, 1 semestr
Jeanne Desrochers, Université de Montréal, Kanada, 1 semestr
Vanessa Gerrie, University of Otago, Nový Zéland, 1 semestr
Jack Lumsden, Macquarie University, Austrálie, 1 semestr
V letním semestru 2011/2012 přijedou 3 studentky (University of New Orleans,
USA a McGill University, Kanada).
Vládní stipendia, program CEEPUS, Visegrádský fond, mezifakultní dohody atd.
Přijíždějící studenti (IN):
Kamila Beňová, Slovensko, Visegrádský fond
Zhivko Darakchiev, Bulharsko, program CEEPUS
Anne Gleonec, Francie, vládní stipendistka
Serena Rizi Ivan, Rumunsko, program CEEPUS
Felix Westrup, Německo, smlouva s LMU-München
Vyjíždějící studenti (OUT):
Mgr. Milan Hanyš, Německo, program DAAD
Bc. Roman Lukáš, Slovensko, Visegrádský fond
Další pobyty a stáže
Vyjíždějící studenti (OUT):
Eva Kosinová, Tyumen State University, Rusko (získala příspěvek z RP MŠMT)
Jindřich Pýcha, Johann Wolfgang Goethe – Universität, Frankfurt am Main,
Německo (získal příspěvek z RP MŠMT)
Přijíždějící studenti (IN):
Stephan Gruber, Rakousko
Přijíždějící pracovníci (IN):
Anne Gleonec, Francie, Post-doc
Rosina Jash, Namibie
Ralf Brocker, Německo
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VI. Rozvoj
1. Rozvojové a operační programy
1.1 Rozvojové programy
V roce 2011 bylo na půdě UK FHS řešeno šest decentralizovaných rozvojových
projektů:
••
Elektronická evidence a archivace postupových prací a posudků na UK
FHS prostřednictvím IS UK
(1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol, a)
podprogram na podporu oblasti řízení kvality a na podporu hodnocení
činnosti, řešitel Mgr. Lenka Pinzová)
••
Propagace UK FHS prostřednictvím sociálních sítí
(1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol, b)
podprogram na podporu marketingu a prezentace vysokých škol v České
republice a v zahraničí, řešitel Mgr. Josef Kružík, Ph.D.)
••
Sanace archivu a spisová služba na UK FHS
(1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol, c)
podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných
stránek vysoké školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy,
předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních
programů, řešitel Mgr. Karel Strnad)
••
Zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro UK FHS na rok
2011
(3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií,
řešitel Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.)
••
Obnova počítačů
(3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií,
řešitel Ing. Jan Vaněk)
••
Rozšíření mezinárodní mobility studentů UK FHS v Praze
(5. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského
vzdělávání, e) podprogram na podporu mezinárodní mobility studentů
vysokých škol, řešitel PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.)
Všechny projekty byly úspěšně ukončeny a vyhodnoceny.
Na základě vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012
pak UK FHS předložila Institucionální rozvojový plán na r. 2012, vycházející

Výroční zpráva-2011-zlom.indd 81

6.4.2012 12:50:01

Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2011 a Dlouhodobý záměr UK FHS na období 2011–2015

z Dlouhodobého záměru UK i UK FHS na léta 2011–2015, resp. z jejich aktualizací pro
rok 2012.
Plán je vázán na jednotlivé rozvojové priority, v jejichž rámci si UK FHS stanovila
následující konkrétní cíle:
• priorita Studium: Realizace anglické varianty studia
Akreditace nových doktorských studijních programů
• priorita Mezinárodní spolupráce: Podpora mobility studentů a učitelů
• priorita Rozvoj a infrastruktura: Stěhování pracovišť z objektu Husníkova

1.2 Operační programy
V roce 2011 probíhal na UK FHS v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
(financovaného z Evropského sociálního fondu) projekt s názvem „Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia občanského sektoru“. Řešitelem projektu, který potrvá
do roku 2013, je kolektiv Katedry studií občanské společnosti.
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2. Prostorová situace fakulty
Stejně jako v letech předcházejících bylo i v roce 2011 pro UK FHS zásadním úkolem
řešit prostorovou nouzi zajištěním vlastní budovy s kapacitou dostačující pro všechna pracoviště. Ta jsou v současné době stále rozmístěna ve třech poměrně vzdálených
objektech (tj. v Jinonicích, ulice U Kříže 8; v pronajatých prostorách bývalých jeslí ve
Stodůlkách, ulice Husníkova 2075; a na Vinohradech, ulice Máchova 7).
Nové sídlo by měla fakulta získat přestavbou objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8. UK FHS proto ve spolupráci s Rektorátem UK znovu aktualizovala a finalizovala Investiční záměr „UK FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“. Po
té, co byla dokumentace programu schválena vládou, očekáváme registraci záměru
MŠMT. Zároveň přitom pokračovaly práce na projektové dokumentaci, a to na základě smlouvy s vítězem architektonické soutěže, firmou Kuba & Pilař architekti s.r.o.,
Brno (smlouva byla uzavřena již v červenci 2010 s tím, že první čtyři výkonové fáze
bude financovat UK z vlastních zdrojů). V roce 2011 jsme získali výjimku ze stavební uzávěry (resp. ze dvou stavebních uzávěr, které se na objekt vztahují), proběhlo řízení EIA a byl vypracován projekt pro územní řízení. Dokumentace byla projednána
s dotčenými orgány státní správy a byl podán návrh na vydání stavebního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na území rozvojovém, z hlediska architektonicky urbanistického velmi složitém a výrazně poznamenaném postupnou dostavbou
jednotlivých částí městského okruhu (úsek MO 0079 – Blanka a plánovaná stavba MO
0081), jenž po dokončení navazujících dopravních staveb výrazně promění podobu
této oblasti a tím i celého univerzitního areálu Pelc-Tyrolka, pokračovala UK FHS aktivně v dialogu s Útvarem rozvoje města MHMP, s Odborem územního plánu i se společností SATRA s.r.o. – projektantem dopravních staveb v této oblasti.
UK FHS směřuje k co nejrychlejší realizaci plánované přestavby – výhledově v roce
2015. Stávající, beztak již dost neutěšená prostorová situace fakulty se však v roce
2011 ještě zkomplikovala tím, že objekt Husníkova 2075, kde jsou (s výjimkou dvou)
lokalizována všechna pracoviště a výuka magisterských studií, studium doktorské
a archiv fakulty, změnil majitele. Nový vlastník – Městská část Praha 13 – odmítl žádost UK FHS o prodloužení nájemní smlouvy, která je platná pouze do konce r. 2012.
Fakulta tak byla postavena před nový a zásadní úkol: zajistit dostatečné prostory pro
výuku magisterských a doktorských oborů v letech 2012–2015, resp. do doby, kdy
bude po dokončení přestavby objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu možné přesunout všechna pracoviště do nového sídla na Praze 8. Po intenzivním hledání náhradních prostor, po zvážení všech dostupných možností a finanční situace fakulty se jako
optimální ukázala dohoda s Fakultou tělesné výchovy u sportu Univerzity Karlovy,
která všechny své prostory na Praze 6 (José Martího 31) nevyužívá a projevila v tomto ohledu vstřícnost. Fakulty se proto dohodly na spolupráci, přestěhování pracovišť
z objektu Husníkova 2075 je plánováno na letní prázdniny roku 2012 – tak aby nebyla
omezena výuka a aby byl co nejméně narušen chod fakulty.

83

Výroční zpráva-2011-zlom.indd 83

6.4.2012 12:50:01

Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2011 a Dlouhodobý záměr UK FHS na období 2011–2015

3. Informační systém
V roce 2011 byl provoz informačních technologií stabilizovaný. Proběhla pravidelná
modernizace počítačů. Vzhledem k požadavkům na mobilitu a stísněným podmínkám na fakultě jsou klasické velké počítače nahrazovány převážně notebooky nebo
miniaturními PC s úsporným provozem. Během roku jsme též vzhledem k podstatně horší spolehlivosti velkých tiskáren vyměnili starší stroje Canon a Toshiba za moderní tiskárny s výrazně nižšími náklady. Do provozu jsme uvedli nové servery, pořízené na konci roku 2010 a převedli na ně naše stávající servery jako virtuální stroje.
V polovině roku byla implementována nová verze účetnictví Jasu. Od nové verze
jsme očekávali zejména ulehčení práce na konci roku díky novým agendám Objednávky a Účetní sestavy v tzv. Lehkém klientovi. Tyto agendy se nakonec nepodařilo
nasadit v očekávaném rozsahu. Na podzim jsme zahájili práce na integraci jednotlivých datových zdrojů (SIS, JASU, Whois, publikační databáze a další zdroje). Hlavním cílem integrace je odstranit duplicitní zadávání informací a poskytovat komplexnější výstupy všem zájemcům – první vlaštovkou je propojení informací o přijímacím
řízení na fakultní webové stránky a automatizované zpracování přijatých poplatků
za studium. Závěrem roku uzavřela fakulta smlouvu Microsoft Campus. V rámci této
smlouvy má fakulta k dispozici formou dlouhodobého pronájmu aktuální verze softwaru Microsoft.
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VII. Hospodaření fakulty
1. Úvodní zpráva
Hospodaření fakulty se v roce 2011 vyznačovalo snahou o zajištění bezproblémového provozu fakulty spolu s naplňováním všech základních záměrů formulovaných
v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné a další činnosti Fakulty humanitních studií.
Provoz fakulty byl v roce 2011 přizpůsoben reálným příjmovým možnostem, což
bylo ovlivněno především výší poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvku ze státního rozpočtu, zejména pak na vzdělávací a vědeckou (institucionální dotace) činnost,
na schválené rozvojové a transformační programy, příspěvek na vzdělávací programy
a také příspěvek na stipendia studentů doktorských studijních programů.
Porovnání výše neinvestičního příspěvku na vzdělávací činnost roku 2011 (63 055
tis. Kč) s příspěvkem roku 2010 (58 847 tis. Kč) vykazuje nárůst o 4 208 tis. Kč. Tento
vývoj byl ovlivněn zejména optimálním počtem financovatelných studentů přijatých
do prvních ročníků, vysokým počtem absolventů a vyšší částkou poskytovanou na vyplácení stipendií v doktorských studijních programech.
V roce 2011 došlo k významným změnám ve struktuře institucionální podpory
vědy a výzkumu. Pokračoval útlum podpory výzkumných záměrů (přibližně o 1/3
ročně až do jejich ukončení v roce 2012) a vzrostla podpora výzkumných organizací
podle dosažených výsledků v předchozích letech. Tento způsob hodnocení a podpory vědeckého bádání umožnil fakultě stabilní financování v oblasti vědy a výzkumu.
Institucionální podpora vědy a výzkumu byla poskytnuta ve výši 20 979 tis. Kč,
v tom 2 341 tis. Kč na realizaci výzkumného záměru, což je proti roku 2010 pokles
o 2 341 tis. Kč. Současně však fakulta nově obdržela příspěvek na podporu vědy ve
výši 13 819 tis. Kč. Podpora Specifického vysokoškolského výzkumu (bez GA UK)
byla, stejně jako v loňském roce, zaměřená na konkrétní projekty. V roce 2011 činila celková výše této podpory 2 550 tis. Kč. Částka na realizaci Specifického vysokoškolského výzkumu tak meziročně klesla o 368 tis. Kč. V příštím roce lze v této části
rozpočtu očekávat opět mírný pokles. Na řešení projektů GA UK získala fakulta 2 167
tis. Kč, což je o 130 tis. Kč méně než v roce 2010. Další prostředky určené na podporu vědy a výzkumu ve výši 11 218tis. Kč pocházejí od grantových agentur GA ČR, GA
AV, IGA a OPPA. Celková finanční podpora vědy a výzkumu dosáhla částky 32 197 tis.
Kč. Fakulta tak v roce 2011 disponovala na vědeckou a výzkumnou činnost s částkou
o 312 tis. Kč vyšší než v roce 2010.
Běžná dotace od MŠMT mimo vědu a výzkum (FRVŠ, rozvojové programy, zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce, CEEPUS) byla v roce 2011 poskytnuta
v celkové výši 3 502 tis. Kč, což je o 1 178 tis. Kč méně než v roce 2010. Tato skutečnost je způsobena zejména tím, že dlouhodobě klesá podpora rozvojových programů
a s tímto trendem je třeba počítat i pro příští roky.
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Neinvestiční příspěvek a dotace z kapitoly 333 MŠMT v roce 2011 ve výši 85 045
tis. Kč (loni 84 564 tis. Kč) byl doplněn dalšími příjmy z veřejných zdrojů (viz výše),
mimorozpočtovými a vlastní příjmy fakulty do celkové výše 124 156 tis. Kč (loni
119 191 tis. Kč). Celkový rozpočet fakulty tak meziročně vzrostl o 4 965 tis. Kč.
Provozní náklady dosáhly v roce 2011 celkové výše 123 860 tis. Kč. UK FHS tak
vykázala v roce 2011 kladný účetní výsledek hospodaření ve výši 296 tis. Kč. V případě kladného hospodářského výsledku UK jako celku, může fakulta, po vyměření
daně z příjmu, rozdělit výsledek hospodaření do Fondu odměn a Rezervního fondu.
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2. Příjmy a výdaje za rok 2011

Hospodaření fakulty k 31. 12. 2011
PŘÍJMY (v tis. Kč)

63 055

Vzdělávací činnost-příspěvek

z toho:

stipendia doktor.
programů

Dotace + věda a výzkum

5 942

21 990

z toho:
zahran. studenti a mezin. spolupráce CEEPUS, AKTION

61

FRVŠ

90

RP

860

Institucionální dotace

16 277

Grantová agentura UK

4 702

spoluřešitelství projektů v rámci UK

2 491

Ostatní výzkum a vývoj celkem
z toho:
Grantová agentura ČR

11 781
8 402

Grantová agentura AVČR

228

Evropské fondy – (7.RP + Czechkid)

563

IGA
OPPA

1 941
647
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Tržby a výnosy
z toho:

poplatky CŽV
od studentů do stip.
fondu
od studentů správ.
charakt.

Ostatní mimorozpočtové zdroje
z toho:
granty-spol.režie
čerp.FRIM
papírové výnosy
čerpání stipendijního fondu
čerpání sociálního fondu

5 022
1 591
9 009
3 301
23
55
3 950
698

Ostatní příjmy
z toho:

837
dary
úroky
vnitropodnikové
výnosy

Celkem

17 484
8 503

65
510
188

124 156
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VII. Hospodaření fakulty

VÝDAJE (v tis. Kč)

Mzdy a zákonné pojištění

64 301

Dohody

6 936

Materiál, energie, údržba (opravy)

4 286

z toho:
Drobný hmotný majetek od 1000,- do 40 000,-

2 090

Cestovné

2 929

Služby celkem

z toho:
Spoje
Nájemné
Drobný nehmotný majetek (SW)od 1000,- do 60 000,Odborné konzultace
Ostatní služby
Odpisy

12 114
286
1 261
280
413
9 874
223

Stipendia

15 472

Ostatní náklady

10 713

z toho:
tvorba sociál.fondu
tvorba stipendijního fondu

620
4 825
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zákonné sociální náklady
ostatní sociál.náklady

257
1 439

Vnitropodnikové zúčt. nákladů

6 886

z toho:
SBZ náklady Jinonice - mzdy
- provoz
- telefony
Knihovna TGM
- akvizice
- mzdy
- provoz

513
2 335
105
323
1 210
103
- LAN sítě + přístup
do databází
- ubytování

RUK Menza
FF
Granty

- obědy + ubytování
- tělocvik

Celkem

155
78
64
365
1635

123 860

V hospodaření fakulty k 31. 12. 2011
byl vykázán zisk ve výši 296 tis. Kč
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VIII. Činnost Akademického senátu UK FHS
ve volebním období únor 2011 – leden 2012
1. Úvodní zpráva
V části akademických pracovníků došlo v závěru volebního období pouze k jedné
změně, po rezignaci doc. Aleše Nováka byla povolána na poslední dvě jednání dr. Kateřina Kolářová. Ve studentské části, kterou tvořilo pět studentů (Kateřina Bujárková,
Ondřej Hudeček, Jakub Homolka, Arnold Kochari, Mgr. Vojtěch Tomášek) došlo ke
dvěma změnám. Za Arnolda Kochariho, který vyjel studovat do zahraničí, nastoupila
Tatiana Konrádová (od 22. 9. 2011) a za Kateřinu Bujárkovou, která ukončila studium,
byl z náhradníků povolán JUDr. Bedřich Čížek (od 13. 10. 2011).
Konalo se 10 řádných a 4 mimořádné jednání.
Bylo schváleno 14 zápisů z jednání.
Studentská část senátu uskutečnila 4 zasedání Studentské komory AS UK FHS ve věcech Studentského konta v únoru, květnu, říjnu a listopadu roku 2011.
Z hlediska fungování samotného AS bylo v únoru zvoleno nové předsednictvo AS
UK FHS a v prosinci uskutečněny nové volby do AS UK FHS.
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2. Legislativní činnost
Projednání stanoviska nebo připomínek:
• k dílčím změnám statutu a řádů
a) Statutu UK – čj. 35a/2011
b) Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu UK) – čj. 35b/2011
• k Volebnímu a jednacímu předpisu UK FHS
• z důvodu rozporu mezi Statutem UK FHS a Jednacím řádem Vědecké rady UK
FHS byla schválena úprava Jednacího řádu Vědecké rady UK FHS.
• Změna v Pravidlech pro organizaci studia UK FHS

Senátoři se prakticky trvale věnovali studiu, komentování a připomínkování:
• Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách.
Senát obsáhle diskutoval záměr Zásad Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově (PRVOUK), angažoval se (i na univerzitní úrovni) v omezení možných nepříznivých dopadů na vědeckou činnost fakulty a v jeho případném přizpůsobení potřebám fakulty.
Senátoři vznesli řadu připomínek a interpelovali v několika ideových a organizačních
otázkách, mezi jiným:
• Poznámky k novelizovaným pravidlům studia
• Problematické body studia (zápis opravných pokusů, změna pravidel pro udělování prospěchových stipendií, přechod z CŽV do běžného studia)
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3. Rozhodnutí týkající se vnitřního chodu UK FHS
Akademický senát vyhlásil a uskutečnil volby kandidáta pro jmenování děkanem
UK FHS.
Byly schváleny tyto zásadní dokumenty nutné pro chod fakulty:
•
•
•
•
•
•

Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2010 (3. 2. 2011)
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 (7. 4. 2011)
Návrh Rozpočtu na rok 2011 (5. 5. 2011)
Rozdělení výsledku hospodaření do fondů (10. 11. 2011)
Dlouhodobý záměr UK FHS 2011–2015
Aktualizace Dlouhodobého záměru UK FHS v oblasti rozvoje

Senát schválil změny ve složení VR UK FHS.
Senát jmenoval nové členy Disciplinární komise UK FHS.
Byly projednávány akreditace oborů:
•
•
•
•

Akreditace Ph.D. oboru Německá a francouzská filosofie
Akreditace Ph.D. oboru Sémiotika a filosofie komunikace
Akreditace Ph.D. oboru Historická sociologie
Změna akreditace Ph.D. oboru Antropologie na „akreditace k dostudování stávajících studentů“

Byla projednávána nová akreditace oboru:
• Doktorský studijní program Disciplinary Integration in Global Change Studies
(InGlobe)
Senát diskutoval a hledal náměty na řešení u řady praktických otázek provázejících
chod fakulty:
• Situací ohledně případného zrušení menzy v prostorách jinonické budovy
• Diskuse nad možností informovat studenty v průběhu studia o programu antistresové intervence pro studenty vysokých škol
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4. Rozhodnutí týkající se vnějších vztahů UK FHS
Byly schváleny tyto dokumenty týkající se studia na UK FHS:
• Podmínky přijímacího řízení SHV pro akademický rok 2012/2013
• Podmínky přijímacího řízení na magisterský obor Německá a francouzská filozofie v Evropě (Europhilosophie)
• Podmínky přijímacího řízení na obor Mgr. Německá a francouzská filosofie
v Evropě, vyučovací jazyk němčina
• Vyhlášení přijímacího řízení na doktorské obory
Senát potvrdil návrh fakultního zástupce do Rady vysokých škol.
Senátoři zastupující UK FHS v AS UK pravidelně informovali fakultní senát o dění
v AS UK.
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5. Přehled usnesení
Bylo schváleno 35 usnesení:
• 131. AS UK FHS schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK FHS za rok 2010 ve znění
navržených úprav a doplnění.
• 132. AS UK FHS odvolává současné členy disciplinární komise a jmenuje nové členy disciplinární komise.
• 133. AS UK FHS schvaluje změnu Jednacího a volebního řádu Vědecké rady UK
FHS
• 134. AS UK FHS vyjadřuje souhlas s Akreditací doktorského studijního programu
Disciplinary Integration in Global Change Studies (InGlobe).
• 135. AS UK FHS projednal návrh dílčí změny statutu UK – čj. 35a/2011 a návrh dílčí
změny Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu UK) – čj. 35b/2011.
• 136. Vyhlášení voleb kandidáta pro jmenování děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
• 137. Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
(dále AS UK FHS) sice považuje předložený Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (dále jen „pracovní návrh“) za možné východisko diskuse,
nicméně k němu má četné a zásadní výhrady a definoval nejzávažnější koncepční
problémy navrhovaného znění.
• 138. AS UK FHS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK FHS za rok 2010 ve
znění předloženém na řádném zasedání AS 7. 4. 2011 Děkanem UK FHS.
• 139. AS UK FHS pověřuje proděkana Kružíka zasláním informačního e-mailu studentům, v němž budou studenti důkladně seznámeni s možnostmi a okolnostmi
zápisu opravných pokusů.
• 140. AS FHK UK stanovil, aby při výpočtu průměru pro udělování prospěchových
stipendií bylo hodnocení „neabsolvoval“ („=“) posuzováno stejně jako známka „4“.
• 141. AS UK FHS v rámci druhého kola připomínkování Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách vyjadřuje podporu Připomínkám Univerzity Karlovy k pracovnímu návrhu věcného záměru o vysokých školách ze dne 30.
března 2011.
• 142. V tomto usnesení navázal AS UK FHS na prohlášení AS UK FHS Koncepční
připomínky Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze k Pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách ze dne
17. 3. 2011, ve kterém upozorňoval na vágnost formulací předkládaného pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (dále jen návrh zákona).
(V následujícím obsáhlém usnesení byly jednotlivé paragrafy komentovány.)
• 143. AS UK FHS schvaluje Návrh rozpočtu UK FHS na rok 2011 ve znění předloženém na řádném zasedání AS 5. 5. 2011 děkanem UK FHS.
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• 144. Akademický senát UK FHS rektorovi UK navrhuje ke jmenování do funkce děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze doc. PhDr. Ladislava
Benyovszkyho, CSc.
• 145. AS UK FHS schvaluje Zprávu z květnového zasedání Studentské komory AS
UK FHS ve věcech studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou.
• 146. AS UK FHS souhlasí s navrhovanými změnami Pravidel pro organizaci studia UK FHS.
• 147. Akademický senát UK FHS schvaluje dokument Dlouhodobý záměr Fakulty
humanitních studií univerzity Karlovy v Praze 2011–2015 ve znění předloženém
děkanem fakulty dne 16. 6. 2011.
• 148. AS FHS schvaluje zápis jednání ze dne 16. 6. 2011 ve znění navržených úprav.
• 149. AS UK FHS souhlasí s návrhem děkana UK FHS na ukončení členství
prof. Ing. Karla Štulíka, Dr. a DrSc. a prof. Dr. Phil. Johanna Pall Arnasona, dále
s návrhem na změnu členství prof. PhDr. Miroslava Hrocha, DrSc. z interního na
externí a návrhem na jmenování doc. RNDr. Martina Hemelíka, CSc. externím členem. Dále AS UK FHS souhlasí s ukončením čestného členství.
• 150. AS UK FHS schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK FHS pro rok 2012
ve znění předloženém proděkankou pro rozvoj M. Pětovou dne 22. 9. 2011.
• 151. AS UK FHS schvaluje podmínky přijímacího řízení pro magisterské a bakalářské studium na UK FHS pro akademický rok 2011/2012 ve znění předloženém proděkanem Kružíkem dne 22. 9. 2011.
• 152. AS UK FHS vyjadřuje souhlas s Akreditací doktorského studijního programu Německá a francouzská filosofie ve znění předloženém proděkanem Kružíkem
a doporučuje její projednání vědecké radě.
• 153. AS UK FHS vyjadřuje souhlas s Akreditací doktorského studijního programu
Sémiotika a filosofie ve znění předloženém proděkanem Kružíkem a doporučuje
její projednání vědecké radě.
• 154. AS UK FHS vyjadřuje souhlas s Akreditací doktorského studijního programu
Historická sociologie ve znění předloženém proděkanem Kružíkem a doporučuje
její projednání vědecké radě.
• 155. AS UK FHS vyjadřuje souhlas se změnou Akreditace doktorského studijního
programu Antropologie na akreditaci k dostudování stávajících studentů ve znění
předloženém proděkanem Kružíkem a doporučuje její projednání vědecké radě.
• 156. AS souhlasí s návrhem jmenovat Dr. phil. Pavla Himla zástupcem UK FHS
v Radě vysokých škol ČR.
• 157. Akademický senát UK FHS se usnesl na těchto připomínkách k novému návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách, jejichž tlumočením pověřil fakultního zástupce UK FHS v Radě vysokých škol Pavla Himla.
• 158. AS UK FHS schvaluje Zprávu z říjnového zasedání Studentské komory AS UK
FHS ve věcech studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou.
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• 159. AS UK FHS vyhlašuje termín voleb do akademického senátu UK FHS 2011 ve
dnech 3. 12. a 5–7. 12. 2011.
• 160. AS UK FHS pověřuje J. Tourka a J. Novotného přípravou volební komise
a ukládá jim povinnost svolat ustavující zasedání volební komise.
• 161. AS UK FHS navrhuje rozdělit výsledek hospodaření fakulty – částku
2 248 136 Kč – takto: částku 1 540 000 rozdělit do fondu odměn a zbývající částku
ponechat v nerozděleném výsledku hospodaření z minulých let.
• 162. AS UK FHS zásadně nesouhlasí se záměrem Kolejí a menz UK uzavřít výdejnu
jídel a občerstvení v univerzitním areálu Jinonice.
• 163. AS UK FHS schvaluje vyhlášení přijímacího řízení na doktorské obory pro
akademický rok 2012/2013 ve znění předloženém proděkanem Kružíkem na řádném zasedání dne 10. 11. 2011.
• 164. AS UK FHS na základě nově doložených informací o projektu fakultního plesu Studentů UK FHS o.s. pověřuje předsedu studentské komory UK FHS, aby revidoval rozhodnutí studentské komory ve věci přerozdělení finančních prostředku
studentského konta.
• 165. AS UK FHS vyjadřuje podiv nad procesem přípravy zásad rozvoje vědních
oborů na UK, při kterém byly z procesu přípravy vyloučeny akademické senáty
jednotlivých fakult, které jsou základním orgánem vysokoškolské samosprávy.
• AS UK FHS se na svém mimořádném zasedání dne 3. 11. 2011 seznámil s věcným
záměrem „Zásady Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově“ (dále
PRVOUK), s důvodovou zprávou k tomuto věcnému záměru, se stanoviskem děkana UK FHS a s výsledky jednání AS UK k této věci a vznáší tyto konkrétní připomínky.
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IX. Dlouhodobý záměr
Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze
2011–2015
Schválil AS UK FHS 16. 6. 2011
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IX. Dlouhodobý záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2011–2015

Preambule
Dlouhodobý záměr UK FHS na léta 2011 – 2015 konkretizuje Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy 2011 – 2015 na podmínky Fakulty humanitních studií. Odráží se v něm
reflexe současné situace, stanovují cíle ve střednědobém horizontu a formuluje poslání UK FHS.
UK FHS se hlásí k principům jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody bádání a výuky, je otevřena jak nadaným studentům, dobrým učitelůmavědcům
z domova i zahraničí, tak i celé společnosti. Svůj hlavní přínos společnosti vidí v pěstování vědění.
Fakulta humanitních studií se hlásí k úsilí Univerzity Karlovy, formulovaném v jejím Dlouhodobém programu, „aktivně hájit akademické svobody, autonomii a samosprávu univerzit a posilovat jejich odpovědnost vůči společnosti“, chce se spolupodílet na tvorbě dlouhodobě platné strategie podpory vědy a výzkumu, i nadále nabízet
své expertní zkušenosti a odborné zázemí připřípravě veřejných politik a legislativních norem v oblastech její odborné činnosti. Podporuje nastoupený trend k posilování vnitrouniverzitní spolupráce a soudržnosti.
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Poslání Fakulty humanitních studií
V souladu se záměrem, s nímž byla v roce 2000 založena, poskytuje Fakulta humanitních studií vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech a vědecky pracuje v širokém rozsahu vědo člověku a lidské společnosti. Usiluje dále rozvíjet postavení fakulty coby mezioborového spojovníku filosofie, sociálních a humanitních disciplín
s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na
výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách. Důraz přitom
stále výrazněji klade na internacionalizaci svých studií a na mezinárodní spolupráci
v oblasti svých výzkumných aktivit.
Hlavním cílem Fakulty humanitních studií je prosazovat a naplňovat ideu UK FHS
jako výzkumné fakulty v rámci Univerzity Karlovy s jasným, nezastupitelným a jejímu
charakteru odpovídajícím postavením. Jejím prvním posláním proto zůstává rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti těsně spjaté s činností vzdělávací. Klade si za cíl, aby
všechny její programy, zejména na doktorské a magisterské úrovni, byly v maximální
možné míře spojeny s vědeckou prací a badatelskými aktivitami.
Další prioritou Fakulty humanitních studií je rozvíjení její otevřenosti mezinárodní
spolupráci. Cílem je postupně dosáhnout vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, v mobilitě studentů i badatelů, budování společných
výukových programů s kvalitními zahraničními vědeckými pracovišti a univerzitami.
Fakulta bude též usilovat o otevřenost společenské praxi. Bude nadále podporovat
a rozvíjet i projekty aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách
a přispívat tak k naplňování poslání Univerzity Karlovy „působit na křižovatce výzkumu, vzdělání a inovací“.
Úsilí Fakulty humanitních studií dosáhnout postavení prestižní výzkumné fakulty
Univerzity Karlovy v sobě zahrnuje nutnost zkvalitňovat liberálně koncipované bakalářské studium humanitní vzdělanosti, rozvíjet studia magisterská, rozšiřovat a rozvíjet studia doktorská, tak aby tato studia byla atraktivní pro nejkvalitnější zájemce
z České republiky i zahraničí.
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1. Věda a výzkum
Cíl: Prosazovat a naplňovat ideu UK FHS coby výzkumné fakulty, s jasným
a nezastupitelným postavením v rámci UK.

Současný stav:
Vědecko-výzkumná činnost se za poslední roky na UK FHS postupně stabilizovala
jako její neodlučitelná součást. Badatelské aktivity podporované z institucionálních
či účelových prostředků jsou provozovány na všech pracovištích fakulty (až na drobné výjimky, dané specifickým zaměřením několika z nich). Vědecká výkonnost akademických pracovníků fakulty i jejích studentů roste, a tomu odpovídá i zvyšující se
finanční podpora z prostředků MŠMT i grantových agentur. Fakulta svými výsledky
významně přispívá k prioritě UK stát se vědecko-výzkumnou univerzitou, a proto se
sama může k tomuto cíli začít sebevědomě hlásit. Vzhledem ke stoupajícímu významu mezioborového zaměření výzkumu na fakultě (odrážejícímu se i v podobě všech
stupňů jejího studia) se do budoucna otevírá otázka její nové role v rámci UK.
V každoročně zveřejňovaném hodnocení RVVI, vyjadřujícím výsledky dosažené
akademickými pracovníky fakulty a jejími studenty v předchozích pěti letech, získává UK FHS již několik let stabilní bodové zisky, které ji v přepočtu na počet akademických pracovníkůřadí mezi nejúspěšnější součásti UK působící v oboru sociálních
a humanitních věd (SHV). Ačkoli kněkterým parametrům Metodiky RVVI má UK FHS
dílčípřipomínky, jednoznačně podporuje hodnocení výzkumných organizací na základě výkonnosti (výsledků).
Čísla vyjadřující počty publikací, úspěšných grantových projektůči celkových finančních dotací na výzkumné projekty akademických pracovníků a studentů fakulty se postupně zvyšují již několik let, a ukazují tak na zřetelný růstový trend v oblasti
vědy a výzkumu na UK FHS. Řada těchto parametrů však již vzhledem k velikosti fakulty patrně dosahuje hraničních hodnot, a proto lze v dalších letech očekávat spíše
efekty „nasycení“ (pomalejší růst či mírný pokles).
Od roku 2007 získala fakulta akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru sociální a kulturní antropologie, které bylo v roce 2011 prodlouženo na další 4 roky. Během uplynulého období tak na fakultě přibylo 5 nových docentů, další řízení jsou zahájena.
V roce 2011 uplyne poslední rok řešení výzkumného záměru UK FHS „Antropologie komunikace a lidské adaptace“, který fakulta řešila spolu s týmem s Přírodovědecké fakulty UK. Výzkumný záměr vykazuje vynikající výsledky a je tak i posuzován
všemi průběžnými hodnoceními ze strany MŠMT. Výzkumný záměr fakulty v uplynulém období představoval hlavní zdroj institucionální podpory vědeckých projektů
UK FHS. V dalších letech se očekává úplný přechod na jiný zdroj financování, postupně zaváděný již od roku 2010.
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Strategické záměry:
• S dynamickým rozvojem fakulty formulovat její novou roli v rámci UK.
• Pokračovat v solidním proudu provozu VaV v rámci UK, zároveň ale posílit důraz
na kvalitu projektů.
• Usilovat o excelentní výsledky s mezinárodním ohlasem, zejména původní monografie a články v uznávaných odborných časopisech.
• Rozvíjet hlavní obory výzkumné i pedagogické činnosti fakulty, tj. filosofii, antropologii a aplikované sociální vědy.
• Zároveň dále pěstovat jedinečné postavení fakulty coby mezioborového spojovníku na UK a posilovat interdisciplinární výzkum.
• Systémově podporovat projekty aplikovaného výzkumu v oborech sociálních a humanitních věd (SHV) a obhajovat jeho smysluplnost.
• Podporovat existující expertní činnost pro státní správu a neziskové organizace –
usilovat
• o zohlednění této činnosti ve vládním hodnocení VaV.
• Aktivně přispívat k formulování dlouhodobě platné koncepce rozdělování institucionálních prostředků na VaV v rámci UK; přitom trvat na principech hodnocení
institucí podle výsledků.
• Podílet se na vytváření pracovních míst pro mladé badatele (post-doc pozice).
• Vytvořit systémovou podporu podávání evropských projektů, zejména v chystaném 8. RP Evropské komise; usilovat o zapojování výzkumných týmů z UK FHS do
mezinárodních vědeckých sítí.
• Analyzovat možnosti zapojení fakulty do projektů velkých evropských infrastruktur.
• Aktivně podporovat tuzemskou badatelskou spolupráci jak v rámci UK, tak s dalšími akademickými institucemi.
• Adaptovat se na změnu institucionální podpory vědy související s koncem řešení
výzkumných záměrů.
• Směřovat k vytvoření systému sledování ohlasů (citací, recenzí) v oborech SHV.

Nástroje:
• Při jednáních uvnitř i vně univerzity obhajovat nezastupitelné postavení oborů
pěstovaných na UK FHS.
• Rozvíjet konkrétní vědeckou spolupráci na výzkumných projektech uvnitř UK napříč dělením na humanitní a ostatní fakulty.
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• Při rozdělování prostředků na VaV v rámci UK podporovat vnitrouniverzitní solidaritu, ovšem transparentně vyjednanou a jasně zveřejněnou.
• Podílet se na finanční podpoře programů umožňujících zaměstnávání mladých
perspektivních badatelů.
• Využívat veškeré externí podpory při podávání projektů v prestižních, zejména evropských grantových programech.
• Pokračovat v podávání velkých grantových projektů v oblastech základního (centra excelence GA ČR) a aplikovaného výzkumu (NAKI, TA ČR).
• Prosazovat obory sociálních a humanitních věd (SHV) v rámci TA ČR a ucházet se
o získání podpory pro projekty u této agentury.
• Aktivně usilovat o větší zastoupení periodik oborů SHV v mezinárodních srovnávacích databázích.
• Cíleně hledat a využívat možnosti mezinárodních tematicky orientovaných grantů
v klíčových oborech pěstovaných na fakultě.
• Systémově (i finančně) podporovat vznik mezinárodních projektů na fakultě.
• Vymáhat systematické zapojování studentů doktorského studia do programů VaV
a vyžadovat kvalitní a pravidelnou publikační činnost od těchto studentů.
• Aktivně se podílet na přípravě oborově specifické Metodiky hodnocení výsledků
VVI; podporovat kvalitu měřenou výsledky.
• Aktualizovat vědecký profil fakulty pro období po konci řešení jejího výzkumného záměru.
• Vypracovat koncepci ediční činnosti na fakultě.
• Systémově ošetřit efektivní spolupráci mezi knihovnickými službami a agendou
VaV (zejména v souvislosti s chystaným stěhováním do nové budovy fakulty).
• Zavést softwarovou a informační podporu při administrativěřešení grantových projektů.
• Sestavit komisi pro posuzování etického rozměru vědeckých projektů probíhajících na fakultě.
• Prosazovat uznání důležitých typů výsledků v oborech SHV, které doposud nebyly
v hodnocení RVVI dostatečně zohledňovány.
• Připravovat k akreditaci další obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
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2. Studium
Cíl: Ve všech druzích studia být první volbou pro kvalitní uchazeče, již mají
zájem o studium filosofie, antropologie a aplikovaných sociálních věd.

Současný stav:
V uplynulém období UK FHS ve studijní oblasti rychle rostla, a to takřka ve všech relevantních ukazatelích: jen mezi roky 2006 – 2010 vzrostl počet absolventů z 280 na
389(tj. o 30%), počet uchazečů z 2040 na 4003 (tj. o 96%), celkový počet studentů ve
studiu k 31. říjnu z 2027 na 2675 (tj. o 31%) a výše pedagogické dotace vzrostla ze
49 154 tisíc na 57 951 tisíc (tj. o 17%). Růst byl realizován jednak postupným zvyšování počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků stávajících oborů, jednak akreditováním a otevřením oborů zcela nových (2008 OHSD, 2009 HISO a DFP). Počínaje
rokem 2009 je však zřejmé, že UK FHS začala v pregraduálním studiu postupně dosahovat mezí svého růstu a v tuto chvíli je další extenzivní zvětšování zejména bakalářského studia možné jen za cenu poklesu jeho kvality.
V reakci na očekávaný demografický vývoj začala UK FHS postupně rozšiřovat nabídku programů vyučovaných v jiných jazycích s cílem přivést na fakultu kvalitní
uchazeče ze zahraničí: v roce 2008 byl samostatně akreditován navazující magisterský obor DFP realizovaný formou Erasmus-mundus v rámci konsorcia prestižních
německých a francouzských univerzit, v roce 2010 začali na UK FHS studovat první samoplátci v doktorských studijním programem, současně UK FHS podala žádosti
o rozšíření akreditací většiny navazujících magisterských a doktorských oborů o výuku v Aj a postupně tyto obory otevírá. V oblasti CŽV se UK FHS zaměřila na přípravné kursy zejména pro bakalářské studium, a to jednak realizované distanční formou
prostřednictvím e-learningu a jednak formou přípravného studia (tzv. nultého ročníku), který je od roku 2007 realizován též v Aj pro převážně ruskojazyčné uchazeče.
Vedle toho připravila též nabídku několika profesních CŽV, zaměřených zejména na
státní sféru i neziskový sektor.
Přestože nejdynamičtější růst ve sledovaném období vykazovala doktorská studia
(celkový počet doktorských studentů se mezi roky 2006–2010 zvýšil z 80 na 160 a v letech 2009 a 2010 absolvoval poprvé v krátkých dějinách fakulty významnější počet
absolventů -8, resp. 13), zůstává zde poměrně velký potenciál nevyužit: postupně se
sice posiluje důraz na zapojování doktorských studentů do projektů VaV (prostřednictvím grantů, specifického výzkumu apod.), vlastní příspěvek doktorských studentů kvědeckému výkonu fakulty je zatím malý; UK FHS sice v roce 2009 otevřela nové
doktorské studium ISČ-OA, přesto řada nadaných a kvalitních absolventů navazujících magisterských oborů odchází studovat často věcně poměrně odlehlé doktorské
obory na jiné fakulty UK či dokonce i mimo UK, jelikož příslušný doktorský obor na
UK FHS akreditován není; současně se postupně prodlužuje střední doba studia doktorských absolventů,a to až na průměr UK (5,5 roku). Oblast doktorských studií proto
bude muset nutně patřit v následujícím období mezi největší priority fakulty.
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V oblasti studijní administrativy bylo v minulém období prioritou zejména zavedení centralizovaného informační systému a převedení všech relevantních dat do nového systému: UK FHS je tak schopna na požádání vydat úplné dodatky k diplomu
i absolventům, již absolvovali v roce 2000, a eventuálně idříve, tedy absolventům bývalého IZV. S podobou SIS spokojení být nicméně nemůžeme: UK FHS od roku 2007
iniciovala řadu zásadních změn v SIS a vytrvale usilovala o jeho zlepšení; jen od března 2009 podala celkem 107 požadavků na dílčí či zásadnější úpravy v SIS, v tomto ohledu je druhá nejaktivnější fakulta UK (po MFF). Další prioritou byla evidence
a zveřejnění závěrečných studentských prací: od září 2009 UK FHS přistoupila k metodické evidenci a kontrole v této oblasti, a to zpětně až k 1. 1. 1999; k dnešnímu datu
jsou v databázi Digitool zveřejněny všechny obhájené závěrečné práce počínaje 1. 1.
2006 spolu s posudky, jak nařizuje příslušný zákon. Za další UK FHS reakreditovala
všechna svá doktorská studia (Antropologie, Aplikovaná etika, Enviromentální studia), bakalářské studium SHV a nově získala akreditace pro tři navazující magisterská
studia (Historická sociologie, Orální historie, Německá a francouzská filosofie) a doktorské studium Integrované studium člověka-Obecná antropologie.
Dlouhodobý záměr je vypracován do roku 2015, konečná data jsou ovšem v části
studium uvedena vždy s ohledem na konec akademického roku 2015/2016, tj. k datu
31. 10. 2016.

Strategické záměry:
• Navýšit relativní podíl doktorských a navazujících magisterských studentů na celkovém počtu řádných studentů.
• Rozvíjet fakultu v následující obsahové struktuře: liberální bakalářské studium
a na něj navazující tři směry magisterských a posléze doktorských studií: aplikované sociální vědy (GS, SOS, ŘS, SKE), antropologie (OA, OHSD, HISO) a filosofie
(obory DFP a EKS). Periodicky kontrolovat a vyhodnocovat kvalitu výuky, personální zabezpečení, náležitou vědeckou činnost a odborný růst učitelů.
• Různými formami stabilizovat počet či zpomalovat pokles počtu přihlášek daný
demografickým vývojem, a to při klesajících či stagnujících minimálních počtech
přijímaných do pregraduálních studií.
• Při zachování vysokých standardů vysokoškolského vzdělávání aktivně získávat
nadané studenty – samoplátce ze zahraničí; kompenzovat tímto způsobem očekávaný pokles uchazečů daný demografickým vývojem, zajistit pro fakultu další zdroj financování a přispět k mezinárodnímu a multikulturnímu charakteru UK
FHS.
• Zkvalitňovat a rozšiřovat oblast celoživotního vzdělávání zejména ve vazbě na
akreditované studijní obory, pečlivě sledovat poptávku zejména v oblasti státní
správy a neziskového sektoru; programy celoživotního vzdělávání chápat jakožto plnohodnotnou součást vzdělávací činnosti akademických pracovníků,důležitý
zdroj financování a důležitý příspěvek fakulty k profesnímu vzdělávání.
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• Systematicky rozvíjet doktorské studium na UK FHS s důrazem na kvalitu studia,
vědecké výsledky a mezinárodní spolupráci.

Nástroje:
• Postupně snižovat absolutní počet studentů v bakalářském studiu z cca 1650 v roce
2010 na cca 1400 v roce 2016 (cca o 17%).
Mírně navýšit počet navazujících magisterských studentů, a to zejména zaplněním
vyšších ročníků u oborů, jež byly akreditovány před rokem 2009 (z cca 740 studentů v roce 2010 na cca 820 studentů v roce 2016 (tj. o 10%)). Navyšovat počet doktorandů z cca 160 v roce 2010 na cca 400 v roce 2016. Otevřít nové doktorské obory
navazující na stávající studia magisterská.
• Zachovat stávající liberální povahu a zaměření bakalářského studia jakožto univerzální přípravy na navazující magisterská studia humanitního typu na UK FHS i jinde. Vzájemně těsněji provázat bakalářské studium a magisterská studia, v souladu
se snižováním počtu studentů na bakalářském studiu přenést těžiště pedagogické práce řady akademických pracovníků do navazujících magisterských a popřípadě doktorských studií, dbát přitom na patřičný růst jejich akademické kvalifikace. Zajistit stabilní, perspektivní a kvalifikované personální zabezpečení všech
oborů na UK FHS. Posilovat roli garantů při tvorbě studijních plánů a zajišťování jejich kvality. Při reakreditacích navazujících magisterských oborů podporovat
zařazení povinných či povinně volitelných předmětů vyučovaných v cizích jazycích; uzpůsobit studijní plány tak, aby usnadňovaly zahraniční mobilitu studentů. Zkvalitnit periodické hodnocení kvality výuky studenty a absolventy ve všech
úrovních studia.
• Realizovat vlastní model přijímacího řízení bez zapojování externích subjektů jakožto nástroj propagace fakulty a získávání nadaných studentů, již se do studia
skutečně zapíší. Průběžně vyhodnocovat míru relevance státních maturit a perspektivně zvážit jejich využitelnost pro bonifikaci uchazečů o bakalářské studium.
Zlepšovat mediální obraz UK FHS (lépe prezentovat zejména vědecké výsledky fakulty, využít v maximální míře sociálních sítí, zlepšit práci s absolventy). Zjednodušit a v určité míře sjednotit přijímací zkoušky na navazující magisterské obory
(jazykový test a písemný oborový test).
• Akreditovat dva nové programy typu multiple degree (dokt. obor Německá a francouzská filosofie; obor InGlobe), restrukturovat již běžící navazující magisterský
obor DFPh na joint degree, usilovat o nové dohody typu co-tutelle. Otevřít v roce
2012 anglickou variantu bakalářského studia pro samoplátce, postupně zvyšovat
počet studentů -samoplátců navazujících magisterských oborů (zejména v kombinované formě) a na doktorském studiu. Otevřít všechny doktorské obory též s jazykem výuky v Aj určené pro samoplátce; aktivně tyto studenty získávat.
• Vypracovat několik programů CŽV orientovaných na požadavky státní správy
v souladu s věcným zaměřením navaztujících magisterských oborů (problematika evropských grantů, rovných šancí, ekologických projektů apod.). Zkvalitňovat
a dále propagovat přípravné kursy ke studiu.
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• Otevřít nové doktorské studijní obory tam, kde jsou pro to splněny podmínky jak
personální tak dostatečného počtu absolventů navazujících magisterských oborů.
Tři obory otevřít do roku 2012, tři další pak 2014 -2016. Otevřít všechny doktorské
obory též s jazykem výuky v Aj určené pro samoplátce; aktivně získávat nadané
zahraniční studenty.
Vědeckou činnost chápat jakožto primární povinnost studenta doktorského studijního oboru. Důsledně provazovat studijní plány s vědeckými projekty fakulty.
Vytvořit podmínky pro zlepšení publikační činnosti doktorandů, zlepšit administrativní vykazování jejich vědeckých výsledků; začlenit do struktury doktorských
studií centra typu CELLO apod. Zaměřit se na získání dalších programů typu co-tutelle se zahraničními partnery, posílit zahraniční spolupráci a mobilitu zejména prezenčních studentů doktorského studia. Optimalizovat zapojování doktorandů do výuky, toto zapojení pak přiměřeně honorovat. Sledovat personální složení
a pravidelně vyhodnocovat práci oborových rad jednotlivých doktorských studijních oborů: vymezit sféry odpovědnosti předsedů oborových rad, členů a garantů doktorských studijních oborů. Personálně i odborně provazovat příbuzné doktorské studijní obory realizované též na jiných fakultách UK (PřF, FF, FSV, PedF).
Vytvořit soubor mechanismů, jež by vedly k rychlejšímu absolvování doktorského
studia.
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3. Mezinárodní spolupráce
Cíl: Posilovat internacionalizaci studia a rozvíjet spolupráci s vysoce kvalitními
zahraničními institucemi.

Současný stav:
V oblasti zahraničních vztahů Fakulta humanitních studií během deseti let své existence zaznamenala výrazný kvantitativní rozvoj doprovázený stále větším důrazem
na celkový přínos mezinárodní spolupráce pro výuku a výzkum. V prvních letech
fungování nové fakulty byla vybudována základní síť kontaktů na zahraniční pracoviště a došlo k uzavření prvních dohod LLP/Erasmus i dohod bilaterálních. UK FHS
usilovala o rychlý rozvoj mezinárodní spolupráce tak, aby se v základních kvantitativních ukazatelích per capita postupně začala vyrovnávat jiným fakultám UK. V posledních pěti letech UK FHS i nadále podporuje kvantitativní rozvoj mezinárodní
spolupráce, ale současně věnuje zvýšenou pozornost kvalitě partnerských institucí.
Objemy přijíždějících i vyjíždějících studentů trvale rostou a vzrůstá i počet dohod,
které umožňují mezinárodní spolupráci v oblasti výuky a výzkumu. UK FHS se stále
více zapojuje do spolupráce zakotvené v meziuniverzitních dohodách a v prestižních
mezinárodních programech, jako je Erasmus Mundus nebo programy na podporu výzkumu (GA ČR, FP 7). Fakulta se rovněž podílí na programech zahraničního studia
pro studenty mimo EU, zejména z USA a zemí SNS.
Studentská mobilita probíhá především v rámci programu LLP/Erasmus. Zájem studentů UK FHS o výjezd se každoročně zvyšuje a stejným tempem se zvyšuje
také zájem zahraničních studentů o studijní pobyt na UK FHS. V akademickém roce
2010/2011 vyjíždí na stáž LLP/Erasmus 36 studentů a stejný počet zahraničních studentů naopak přijíždí na UK FHS. V rámci LLP/Erasmus také každý školní rok vyjíždějí vprůměru 4 akademičtí pracovníci na zahraniční výukový pobyt a 2 zahraniční
pedagogové přijíždějí přednášet na UK FHS.
UK FHS se rovněž podílí na realizaci magisterského studijního programu Erasmus
Mundus a v roce 2010 uzavřela první dohodu o dvojím vedení doktorských prací (cotutelle). Pracovníci a studenti UK FHS využívají podpory pro zahraniční studijní a výzkumné pobyty poskytované Fondem mobility UK i z jiných zdrojů (mezivládní dohody, strukturální fondy EU, nadace).
Na UK FHS v posledních letech studuje přes 300 zahraničních studentů, kteřípředstavují přibližně 12 % všech studentů fakulty. Kolem 40 % z počtu zahraničních studentů tvoří občané Slovenska. Od školního roku 2010/2011 má fakulta první studenty-samoplátce v doktorských studijních programech.
Roste počet studijních programů akreditovaných v cizím, zejména anglickém jazyce. Zvyšuje se i počet kurzů vyučovaných v angličtině nebo jiném cizím jazyce. V oblasti činnosti mezinárodních univerzitních a fakultních sítí se UK FHS aktivně zapojila
zejména do konsorcia vysokých škol a fakult liberálních studií ECOLAS.
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Strategické záměry:
• Usilovat o co nejširší zapojení UK FHS do existujících a nově uzavíraných meziuniverzitních dohod o spolupráci; navazovat spolupráci a uzavírat bilaterální dohody
na úrovni fakulty;
• o možnostech spolupráce systematicky informovat zaměstnance a studenty a aktivně jich využívat.
• Rozvíjet spolupráci s prestižními a tematicky blízkými fakultami v zahraničí; spolupráci zaměřit na zlepšování a obohacování výuky na UK FHS, společné výzkumné projekty a publikace. Pro tyto účely využívat národní (GA ČR) i zahraniční
(LLP/ERASMUS, FP7 a FP 8) zdroje financování.
• Využít domácí i zahraniční zdroje k získání zahraničních odborníků, kteří se budou podílet na výuce a výzkumu na UK FHS, věnovat zvláštní pozornost kategorii
zahraničních post-doc pracovníků; získávat pro spolupráci emeritované profesory
z kvalitních světových univerzit; rozvíjet v rámci finančních možností pravidelné
kontakty pracovišť UK FHS s mezinárodním výzkumem formou pozvání zahraničních odborníků kpřednášce a konzultacím. Využívat příslušné zdroje financování
(rozvojové programy, Marie Curie program aj.).
• Vyhledávat pracoviště vhodná pro uzavření smlouvy o dvojím vedení diplomových
a doktorských prací, usilovat o zapojení do programů Erasmus Mundus a joint degree programů; sledovat jiné možnosti -Jean Monnet chairs, UNESCO chairs aj.
• Podporovat mobilitu studentů v programu LLP/ERASMUS, v mezivládních programech, v rámci bilaterálních smluv i jakožto free-movers. Důsledně uplatňovat zásadu, že studijní pobyt v zahraničí má tvořit integrální součást studia a výzkumu
na UK FHS, vytvořit rámec pro maximální možné uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí. Podporovat mezinárodní mobilitu především doktorských a magisterských studentů a u doktorských studentů také propojení studia v zahraničí
s jejich výzkumnými aktivitami.
• Rozšiřovat nabídku kurzů vyučovaných v angličtině a dalších cizích jazycích; usilovat o akreditaci a realizaci celých studijních programů v cizím jazyce; přiměřeně
podporovat výuku v dalších světových jazycích (němčina, francouzština, ruština);
posilovat aktivní nábor zahraničních studentů; udržovat a dále rozvíjet programy
studia zahraničních studentů probíhající za účasti UK FHS.
• Zapojit se ve vhodném rozsahu do činnosti mezinárodních vysokoškolských asociací a sítí, jejichž členem je UK; účastnit se činnosti asociací tematicky a typově podobných vysokých škol a fakult (např. konsorcium ECOLAS).

Nástroje:
• Vyjasnit tematické priority mezinárodní spolupráce UK FHS, podporovat rozvoj
spolupráce s velmi kvalitními zahraničními partnery, zacílit mezinárodní spolupráci na zlepšování kvality výuky a výzkumu na UK FHS.
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• Sledovat vývoj mezinárodních i domácích nástrojů pro hodnocení kvality univerzit
a reagovat na hlavní trendy; současně však neztrácet ze zřetele specifika humanitní a interdisciplinární fakulty s liberálním bakalářským studiem.
• Sledovat hlavní kvantitativní ukazatele mezinárodní spolupráce UK FHS ve výuce a výzkumu, spolupracovat s rektorátem na výběru a definici sledovaných údajů
a efektivním a spolehlivém systému jejich sběru.
• Akreditovat nové studijní programy a reakreditovat stávající studijní programy
v angličtině, popř. jiných světových jazycích; zabudovávat zahraniční mobilitu do
architektury studijních programů.
• Usilovat o finanční zajištění hostujících přednášejících na úrovni profesor, docent
a post-doc; vyhledávat a zvát hostující vyučující a výzkumníky hrazené třetí stranou (Fulbright, velvyslanectví, nadace aj.).
• Využívat možnosti mobility poskytované programem LLP/ERASMUS i bilaterálními smlouvami, využívat Fondu mobility UK a přímých grantů z Rozvojového fondu.
• Vytvořit motivační systém podporující zájem pedagogů o výuku v cizím jazyce;
přihlížet ke schopnosti výuky v cizím jazyce při náboru nových pracovníků.
• Zlepšovat prezentaci cizojazyčných studijních programů UK FHS na webu a v oborových databázích a seznamech; připravit prezentační materiály UK FHS v angličtině.
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4. Rozvoj a infrastruktura
Cíl: Vyřešit stávající prostorovou tíseň a zajistit UK FHS vlastní budovu, která by
odpovídala potřebám výuky a provozu fakulty.

Současný stav:
V současné době má UK FHS k dispozici dvě podlaží budovy B Univerzity Karlovy
v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5), kde je sídlo děkanátu a bakalářských studií. Kromě
toho má pronajaty prostory bývalých jeslí na Hůrce (ulice Husníkova 2075) a několik místností na Vinohradech (Máchova 7). Jmenované prostory jsou nevyhovující jak
svým typem, tak plošně (užitná plocha na jednoho studenta je hluboko pod normou),
kromě toho provoz fakulty značně ztěžuje i vzdálenost jednotlivých budov a tím i fyzické oddělení jednotlivých pracovišť.
Již v roce 2007 vypracovala UK FHS pokladovou studii a finanční rozvahu, na jejímž základě kolegium rektora UK schválilo přestavbu objektu bývalé menzy kolejí
17. listopadu v Praze 8 na sídlo fakulty a zahrnulo ji do celouniverzitního investičního programu. Od té doby byla učiněna řada kroků směrem k realizaci tohoto záměru:
v září 2007 byla dokončena ověřovací objemová studie a podle ní aktualizován investiční program UK. V roce 2009 proběhla architektonická soutěž na zpracování návrhu
přestavby a na vyhledání budoucího zpracovatele projektové dokumentace. Vítězný
soutěžní návrh brněnských architektů Kuby a Pilaře se stal podkladem pro vypracování investičního záměru, který byl předložen MŠMT ještě v roce 2009. Tento záměr
byl s ministerstvem několikrát projednán, upraven a doplněn na základě požadavků.
V této – po obsahové stránce již schválené – podoběčeká na svoji registraci. Mezitím
byla dokončena předprojektová příprava a zahájeny projekční práce. V současné době
je hotov projekt k územnímu řízení, s jehož zahájením čekáme na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

Strategické záměry:
• Z výše uvedeného vyplývá jednoznačný záměr, jímž je úspěšná realizace investiční akce „Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 na sídlo UK
FHS“, a to v pokud možno co nejkratším čase.

Nástroje:
• Dokončit projektovou přípravu a zajistit veškerá potřebná povolení dotčených orgánů statní správy. To znamená: zajistit vyjádření DOSS k projektu pro územní řízení, podat návrh na vydání územního rozhodnutí, vypracovat projekt pro stavební povolení a projednat jej s DOSS, podat návrh a získat stavební povolení.
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• Vypracovat projekt pro provedení stavby a na jeho základě podklady pro výběr dodavatele stavby.
• Vypracovat projekt interiéru a vnitřního vybavení.
• Zorganizovat výběrová řízení na dodavatele stavby, interiéru, IT vybavení atd. -Realizovat vlastní stavební práce. -Zajistit přiměřené vybavení nové budovy audiovizuální a výpočetní technikou. -Zajistit dostupnost knihovnických a informačních
služeb tak, aby byl minimálně zachován stávající standard.
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5. Zabezpečení činnosti fakulty
Cíl: Zefektivnit vnitřní správu fakulty.

A. Hospodaření, řízení a vnitřní správa, péče o zaměstnance
Současný stav:
V uplynulém období stabilizovala fakulta svou finanční situaci a její hospodaření vykazuje opakovaně kladný hospodářský výsledek. Děje se tak za situace, kdy se postupně mění struktura rozpočtu. Přestože podíl normativně přidělovaných prostředků
na vzdělávací činnost mírně roste, je v rozpočtu kladen stále větší důraz na prostředky získávané na vědeckou a výzkumnou činnost. Také rostou vlastní příjmy fakulty.
Vzhledem k rostoucímu významu vědecké a výzkumné činnosti, byl na fakultě
vybudován transparentní princip vnitrofakultní soutěže o finanční prostředky, které
jsou určeny na podporu vědecké činnosti a současně nejsou poskytovatelem vázány
na konkrétní projekt. Vzhledem k tomu, že tento způsob přidělování finančních prostředků posiluje ukazatele kvality, bude jej fakulta dále rozvíjet.
Děkanát fakulty má stabilizovanou strukturu a administrativně zajišťuje chod fakulty uspokojivým způsobem. Je schopen pružně reagovat na případné změny organizační struktury fakulty.
Evropský parlament a Rada EU vyjádřily 28. 4. 2008 požadavek, aby jednotlivé státy EU deklarovaly vztah národních rámců kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací
pro celoživotní učení (EQF). MŠMT tak začalo uskutečňovat projekt Q-Ram (Národní kvalifikační rámec terciálního vzdělávání), jehož prostřednictvím budou formulovány očekávané znalosti, dovednosti a kompetence absolventů vysokých a vyšších
odborných škol. Fakultní struktura je flexibilní, a je tedy schopna pružně reagovat
na změny, které by si mohla vyžádat případná implementace kvalifikačního rámce.
V minulých letech byl na fakultě vytvořen sociální fond. Fond je zaměstnanci využíván zejména pro příspěvky na penzijní připojištění a v menší míře také pro kapitálové životní pojištění. V nejbližší budoucnosti bude též možné využívat příspěvek na
úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami a příspěvek na
úroky z úvěru na bytové potřeby.

Strategické záměry:
• Optimalizovat systém rozdělování finančních prostředků jak na vzdělávací, tak na
vědeckou činnost.
• Zvyšovat efektivitu hospodaření.
• Soustředit se na diverzifikaci financování a vlastní příjmy fakulty.
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• Snižovat závislost na financování ze SR.
• Aktivněji vyhledávat rizikové faktory a předcházet negativnímu hospodářskému
vývoji.
• Dále zkvalitňovat administrativní zajištění činností fakulty.
• Posílit prvky vnitřní kontroly.
• Zvyšovat úroveň sociální péče o zaměstnance.

Nástroje:
• Navazování spolupráce se soukromými subjekty.
• Dále posilovat princip vnitrofakultních soutěží o finanční prostředky.
• Při nákupech služeb a materiálu více využívat výběrových řízení.
• Prohlubovat spolupráci s externím auditorem a optimalizovat využití nového účetního programu.
• Posilovat prvky přímé odpovědnosti při řízení jednotlivých oddělení.
• Dlouhodobý záměrdůsledně provázat se strategickými cíli fakulty.
• Optimalizovat využití fondového hospodaření.
• Rozšířit možnosti využití sociálního fondu.

B. Informační technologie
Současný stav:
Fakulta, jako součást univerzity, využívá centrálně poskytované a spravované softwarové aplikace. Ve studijní oblasti užívá fakulta Informační systém UK (SIS UK), pro
zajištění personální agendy je nasazena centrální aplikace WhoIsNT, která je dále
propojena se mzdovým systémem Elanor Global Java Edition, na který postupně přecházejí všechny součásti univerzity. V oblasti vědy a výzkumu užívá fakulta pro evidenci publikační činnosti systém OBD a aplikace pro provoz Grantové agentury UK.
V blízké době bude nahrazen systém PC účetnictví JASU® systémem EIS JASU®
CS. Jedná se o inovovaný a rozšířený účetní systém, který kromě jiného umožní účelnější sledování účetních operací. Ve spolupráci s firmou DERS bude zavedena aplikace, která umožní řešitelům projektů průběžné sledování čerpání rozpočtů jednotlivých projektů.
V oblasti webové prezentace využívá fakulta v současné době univerzitní design
a průběžně aktualizuje údaje určené veřejnosti. Pro potřeby zaměstnanců a zejména
vlastních studentů je určena aplikace Moodle.
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S orgány státní správy a dalšími institucemi komunikuje fakulta podle potřeb prostřednictvím datové schránky a připravuje se na zavedení elektronického oběhu dokumentů.

Strategický záměr:
• Rozvíjet a prohlubovat užívání centrálních i lokálních informačních technologií,
které zefektivňují činnost fakulty.

Nástroje:
• Obnovovat a optimalizovat výpočetní a datovou strukturu.
• Využívat rozšiřující se nabídku centrálně poskytovaných aplikací.
• Rozvíjet vlastní možnosti elektronických aplikací.
• Vytvořit webový modul pro podporu individuálních plánů a hodnocení doktorských studií v prezenční i kombinované formě (schválený ISP se automaticky zapisuje do ZKOUS – následně kontrola „Student“ vs. ISP; editace všech změn v ISP).
• Vytvořit www modul, který bude komplexněřešit otázky přihlašování studenta na
části SZ, včetně obhajob prací, zaznamenání jejich průběhu a výsledků (možnost
generovat dokument „Záznam o průběhu obhajoby“; možnost přidat nový typ
vkládaného dokumentu „Záznam o průběhu obhajoby“ (též v zastoupení); přihlašování k částem SZ; generování pdf s protokolem o SZ).
• Vytvořit nové kontroly v programu KoZa (studentovi se při zápisu nabízejí pouze
ty předměty, pro jejichž zápis splňuje podmínky).
• Závěrečné práce a jejich náležitosti u programů Joint Degree, Doubre Degree, Multiple Degree (student může obhajovat svou závěrečnou práci na jiné univerzitě
tzn. jiné požadavky pro zveřejňování prací než UK).
• Vytvořit webový modul pro uznávání zkoušek.
• Převést všechny funkcionality programu „Tajemník“ na web.
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Závěr
Dlouhodobý záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je základním strategickým dokumentem pro její další činnost a směřování. Je výsledkem reflexe dosavadního vývoje UK FHS, posledního vývoje Univerzity Karlovy a trendů vývoje
vzdělávacího systému a společnosti samé. Předkládá akademické obci vizi Fakulty
humanitních studií jako výzkumné fakulty výzkumné univerzity, s významným postavením jak na Univerzitě Karlově samé, tak v širších domácích i mezinárodních kontextech.
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