
 
 

 

 

                     

Praha 2. 4. 2019 

             č. j.: UKFHS/103203/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 2. 4. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Seidlová Málková, doc. Holmerová, Dr. Holeček, Dr. Jeníčková, 

        Dr. Zika, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad 

Omluveni: prof. Sokol, doc. Benyovszky, Dr. Marek, Mgr. Svoboda, doc. Pinc 

 

Body: 

1. RKR (nová komise, rozpočet, zajištění možnosti dalšího studia v obdobném programu) 

2. Počty přihlášek ke studiu 

3. Přijímací řízení 

4. Opatření rektora 

5. AS FHS 

6. Audit doktorského studijního programu HISO 

7. Různé: GA ČR, výročí UK 

 

1. Na zasedání RKR informoval rektor kromě jiného o zřízení Komise pro etiku vědecké 

práce. Rozpis příspěvku a dotace na rok 2019 byl schválen bez připomínek. Bude vydáno 

opatření rektora o zajištění možnosti dalšího studia v obdobném studijním programu. 

K této problematice se na RUK uskuteční pracovní schůzka proděkanů pro studium a 

pracovníků studijních oddělení s prorektorkou pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 

prof. Wildovou. 

2. Do 31. 3. bylo možné podávat přihlášky do pregraduálního studia. Ve srovnání 

s loňským rokem došlo k nárůstu přihlášek jak do bakalářského, tak do magisterského 

stupně studia. Do všech studijních programů akreditovaných pro výuku v českém jazyce 



 
 

 

 

byly podány 2 602 přihlášky (loni 2 249).  Z toho je 1 866 přihlášek do bakalářského 

studijního programu SHV a (1 592) a do všech navazujících magisterských studijních 

programů bylo k 31. 3. podáno 736 přihlášek (657). K významnějšímu poklesu přihlášek 

došlo jen na katedře EKS – 47 (72), naopak největší nárůst zaznamenala katedra RS – 184 

(131). Do SHV AJ přišly 192 přihlášky (206). Do cizojazyčných variant navazujících 

magisterských studijních programů je možné posílat přihlášky do 31. 7. a do doktorských 

studijních programů do 30. 4. 

3. Přijímací řízení do bakalářského studia se uskuteční v sobotu 18. 5. v prostorách KC 

Praha. Přijímací řízení do magisterských studijních programů proběhne v Jinonicích od 

pondělí 27. 5. do čtvrtka 30. 5. Přijímací řízení do doktorských studijních programů je 

plánováno na prvních čtrnáct dnů v červnu. Náhradní přijímací řízení proběhnou od úterý 

11. do čtvrtka 13. 6.; v prvním zářijovém týdnu se pro některé studijní obory uskuteční 

dodatečná přijímací řízení. 

4. Do čtvrtka 4. 4. se mají fakulty vyjádřit k připravovaným OR nahrazujícím OR 32/2017 

Standardy studijních programů Univerzity Karlovy a k novelizaci OR 58/2017 Návrh 

studijního programu v rámci institucionální akreditace. 

5. Ve čtvrtek 11. 4. se uskuteční zasedání AS FHS, kde dojde k představení kandidátky na funkci 

děkanky. Jedinou kandidátkou je současná děkanka. 

6. Mimořádný interní audit doktorského studijního oboru Historická sociologie (viz zápis 

15. 1.) byl vyhodnocen velmi kladně. Kromě jiného je ve zprávě uvedeno, že 

„sebehodnocení v tomto doktorském studijním oboru je vysoce nadstandardní“. 

7. Fakultní termín pro odevzdání projektů do soutěže GA ČR je stanoven na pondělí 8. 4. 

Ve čtvrtek 4. 4. se od 11 hodin ve Velké aule Karolina uskuteční slavnostní zasedání k 671. 

výročí založení Univerzity Karlovy. 

 

  

 

                                    



 
 

 

 

Zapsal: Karel Strnad 


