
Zápis z kolegia děkana ze dne 2. 10. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Skovajsa, doc. Benyovszky, doc. Pinc, prof. Sokol, Dr. Jeníčková, 

                Dr. Zika, Mgr. Tuček, Mgr. Svoboda, doc. Seidlová Málková, Dr. Holeček,  

                Mgr. Strnad    

 

Omluvena: doc. Holmerová 

 

Body: 

1. RKR (zápisy do studia, akreditace, strategie hodnocení tvůrčí činnosti, aktualizace DZ) 

2. Počty zapsaných studentů 

3. Akreditace 

4. VaV (Metodika 17+, Primus) 

5. Návrhy na ocenění studentských prací 

6. Doktorské studium 

7. Změny na místech proděkanů 

8. Různé: jednání VR FHS, systém Turnitin, program studentských ambasadorů 

            

1. Rektor informoval členy rozšířeného kolegia rektora kromě jiného o tom, že k 24. 9. bylo ve 

srovnání s loňským rokem do studia nově zapsáno více než 90 % studentů.  

Fakulta získala všechny akreditace, o které požádala (viz zápis 13. 9.).  

Prorektor pro vědeckou činnost doc. Konvalinka seznámil členy RKR s materiálem Strategie 

hodnocení tvůrčí činnosti na UK, který již prošel vnitřním připomínkovým řízením. Po 

drobných úpravách bude materiál připraven ke schválení. 

Fakulta aktualizuje na rok 2019 svůj DZ 2016 – 2020 v souladu s Plánem realizace DSZ UK 

na rok 2019.  

2. Do bakalářského studia se zapsalo 785 studentů (loni 825), do anglické verze bakalářského 

studia se zapsali 22 studenti (24) do navazujících magisterských studijních programů je zapsáno 

270 studentů (227) a v doktorských studijních programech je nově zapsáno 39 doktorandů (45). 

Do prvních ročníků všech stupňů studia se celkem zapsalo 1116 studentů (1121). 

3.  V další fázi akreditačního řízení bude fakulta jednat o akreditacích studijních programů, 

kterým vyprší stará akreditační oprávnění Orální historie (NMgr.), Genderová sudia (NMgr.), 

a Studia občanského sektoru (NMgr.). 

4. V souladu s novými zásadami Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení 

programů účelové podpory, vývoje a inovací (Metodika 17+) zaslala fakulta k hodnocení 

osmnáct publikací, z toho sedmnáct do kategorie Přínos poznání a jednu do kategorie Societální 

relevance. 

Ve 3. kole soutěže Primus bylo na UK podpořeno celkem sedmnáct projektů, mezi nimi 

Arabská revoluce: Historicko-sociologická perspektiva, jež za FHS podal Karel Černý, Ph.D. 

5. Nominace na ocenění studentských kvalifikačních prací (Ceny rektora 2018, Bolzanova cena 

a Cena Nakladatelství Academia) je třeba zaslat na RUK do středy 31. 10.  

6. V průběhu října budou jednat koordinační rady všech doktorských studijních programů. 

V říjnu se také uskuteční hodnocení doktorandů oborovými radami. 

7. V souladu s předchozími ujednáními (viz zápis 13. 9.) byla s platností k 30. září zrušena 

agenda proděkana pro záležitosti studentů a pozastavena agenda proděkana pro vnější vztahy; 

s platností od 1. října byl Tomáš Holeček jmenován proděkanem pro přijímací řízení 

v pregraduálním studiu a proděkana Marka Skovajsu pro vědu a výzkum, který byl na vlastní 

žádost ze své funkce odvolán k 30. září, vystřídala od 1. října Gabriela Seidlová Málková, 

přičemž část agendy, která se týká habilitačních a jmenovacích řízení, dočasně převzala Iva 

Holmerová. 



8. Zasedání VR FHS se uskuteční 8. 11. od 14 hodin v Malé aule Karolina. Na programu jednání 

boudou kromě jiného dvě habilitační řízení (PhDr. Ivan Murin, Ph.D. a Mgr. Martin Nodl, 

Ph.D.). Prorektorka pro studijní záležitosti prof. Králíčková oceňuje spolupráci s proděkanem 

pro přijímací řízení v pregraduálním studiu při testování a zavádění antiplagiátorského 

programu Turnitin. Současně ocenila spolupráci s pracovníkem studijního oddělení 

Vratislavem Kozákem při podpoře „studentských ambasadorů“, kterážto aktivita je součástí OR 

č. 8/2018 a OR č. 35/2018 Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově.  

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad           

 

 

 

                                    Praha 2. 10. 2018 

 

 

  

 


