
 
 

 

 

                    Praha 9. 4. 2019 

             č. j.: UKFHS/120601/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 9. 4. 2019 

 

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

        prof. Sokol, doc. Benyovszky, Dr. Marek, Mgr. Svoboda, doc. Pinc, Dr. Zika,  

        Mgr. Tuček, Mgr. Strnad 

 

Body: 

1. Převádění studentů ve studijních programech 

2. Výroční zpráva o hospodaření FHS UK za rok 2018, rozpočet FHS UK na rok 2019 

3. AS FHS UK 

4. Akreditace 

5. Publikace UK k výročí 17. listopadu 

6. GA ČR 

7. Různé: výjezdní zasedání děkana, studentský festival 

 

1. Na pracovní schůzce se studijními proděkany oznámila prorektorka pro studijní 

záležitosti prof. Králíčková, že v pregraduálním studiu by mělo k převádění studentů mezi 

novými a starými studijními programy docházet jen zcela výjimečně a po konzultaci 

s rektorátem.  K této záležitosti bude vydáno opatření rektora, jehož součástí bude vzor 

opatření děkana. 

2. Děkanka seznámila členy kolegia s obsahem Výroční zprávy o hospodaření FHS UK za 

rok 2018 a s rozpočtem FHS UK na rok 2019. Kolegium vyjádřilo s oběma dokumenty 

souhlas bez výhrad. 

3. Ve čtvrtek 11. 4. se od 16 hodin uskuteční zasedání AS FHS, kde dojde k představení 

kandidátky na funkci děkanky. Jedinou kandidátkou je současná děkanka. Na programu je také 



 
 

 

 

schválení Výroční zprávy o hospodaření FHS UK za rok 2018 a rozpočtu FHS UK na rok 

2019. 

4. Do konce dubna je třeba zaslat na RUK upravený návrh akreditace navazujícího 

studijního programu Výzkum v psychologii. Drobné úpravy zaznamenají také návrhy 

akreditací navazujících studijních programů Studia občanského sektoru, Orální historie a 

Deutsche und Französische Philosophie in Europa. 

5. Univerzita připravuje knižní publikaci k příležitosti 30. výročí 17. listopadu. Každá 

fakulta má na RUK zaslat návrhy maximálně čtyř osob spojených s fakultou, které se přímo 

účastnili událostí spojených se 17. listopadem. Z návrhu každé fakulty bude vybrána jedna 

osoba a z medailonků sedmnácti osobností bude sestavena publikace. 

6. Celkem bylo za fakultu do soutěže GA ČR podáno dvanáct projektů (11 standardních a 1 

EXPRO). Z dvanácti projektů jich fakulta devět podává jako hlavní řešitel a tři jako 

spoluřešitel. 

7. Výjezdní zasedání kolegia děkana se uskuteční v termínu 21. 6. – 22. 6. Ve čtvrtek 11. 4. 

se od 18 hodin v prostorách Kasáren Karlín uskuteční již čtvrtý Festival humanity a 

solidarity, který pořádá studentský spolek Studenti FHS UK. 

 

  

 

                                    

Zapsal: Karel Strnad 


