
Zápis z kolegia děkana ze dne 13. 11. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, prof. Sokol, doc. Benyovszky, doc. Holmerová, Dr. Jeníčková, Dr. Zika, 

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

                                 

Omluven: doc. Pinc 

 

Body: 

 

1. RKR (Primus, akreditace, mimořádní profesoři, celkové počty zapsaných studentů, sběr dat 

  na UK) 

2. VR FHS 

3. Kontrola doktorského studia 

4. Žádosti o zahraniční granty 

5. Různé: AS FHS 

            

1. Další kolo soutěže Primus UK bude mít uzávěrku 16. 4. 2019.  

V rámci „první vlny akreditací“ projedná RVH návrhy posledních 47 doktorských studijních 

programů. ÚVT připravuje technické řešení, které umožní převést studenty do nově 

akreditovaných studijních programů bez nutnosti ukončení studia ve stávajícím studijním 

programu. 

Opatření rektora 39/2018 kromě jiného reaguje na to, že ČR uznává tituly doc. a prof. pouze na 

základě ekvivalenčních dohod, které jsou však uzavřené pouze se Slovenskem (pro tituly 

získané do 28. 3. 2015), Polskem a Německem.  

K 31. 10. 2018 se do studijních programů ve všech stupních studia (Bc., NMgr./Mgr. a PhD.) 

zapsalo v porovnání s loňským rokem 99 % uchazečů, takže by nemělo dojít ke krácení 

rozpočtu v části příspěvku (A+K). 

Vzhledem k tomu, že neustále rostou nároky MŠMT na sběr a vykazování nejrůznějších dat, 

plánuje UK komplexní řešení této narůstající agendy, jejíž roztříštěnost způsobuje řadu 

problémů. V počáteční fázi jmenují děkani do 15. 11. kontaktní osobu pro součinnost 

s rektorátem. Na jednání kolegia se k této součinnosti s RUK přihlásil dr. Holeček. 

2. Ve čtvrtek 8. 11. se během zasedání VR FHS uskutečnila dvě úspěšná habilitační řízení 

(PhDr. Ivan Murin, Ph.D., a Mgr. Martin Nodl, Ph.D.). VR také schválila znění žádosti o 

akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Filozofie. Platnost 

stávajícího oprávnění vyprší v září 2019. 

3. Uskutečnilo se hodnocení doktorského studia za akademický rok 2017/2018. Z celkového 

počtu 248 doktorandů bylo školiteli a oborovými radami jednotlivých studijních programů 

děkance navrženo ukončení studia třinácti studentům pro nesplnění studijních povinností (C), 

72 doktorandi byli hodnoceni s výhradami (B), ostatní byli hodnoceni bez výhrad (A). 

4. Oddělení vědy a výzkumu stanoví závazná pravidla pro podávání žádostí o zahraniční granty, 

kde bude kromě jiného uvedena povinnost včasné komunikace žadatele s rektorátem. 

5. Ve čtvrtek 29. 11. se od 16 uskuteční zasedání AS FHS.   

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad          

 

  

                                   Praha 13. 11. 2018 

  


