
 
 

 

 

                 Praha 30. 4. 2019 

             č. j.: UKFHS/124523/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 30. 4. 2019 

 

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

        Mgr. Svoboda, doc. Pinc, Dr. Zika, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad         

Omluveni: doc. Holmerová, prof. Sokol, Dr. Marek 

 

Body: 

1. RKR (Turnitin, nová opatření rektora, Studijní a zkušební řád UK, Mezinárodní rada 

                UK, přihlášky ke studiu) 

2. Nominace na Ceny 

3. Zasedání AS FHS – volba kandidátky na děkanku 

4. Zasedání VR UK 

5. Různé: výjezdní zasedání děkana, přijímací řízení 

 

1. V pondělí 29. 4. se uskutečnilo zasedání rozšířeného kolegia rektora. Kromě jiného sdělila 

prorektorka pro studijní záležitosti prof. Králíčková, že v boji s plagiátorstvím univerzita 

pokračuje v nasazování systému Turnitin, s čímž je velmi nápomocný dr. Holeček z FHS.  

Ke dvěma nově připravovaným OR mohou fakulty posílat připomínky do 20. 5.  

Fakulty mohou také posílat připomínky k návrhu dílčích změn Studijního a zkušebního řádu 

UK.  

Ve dnech 27. 5. a 28. 5. se uskuteční zasedání Mezinárodní rady UK. Za fakulty se jednání 

zúčastní proděkani pro vědu a výzkum a proděkani pro zahraniční styky.  

Celkový počet letos podaných přihlášek na UK dosáhl 101 % přihlášek z loňského roku. Na 

tomto příznivém vývoji má významný podíl nárůst přihlášek do bakalářského studia na FHS. 

2. Do pátku 31. 5. mohou fakulty podávat na RUK nominace na tato ocenění: Cena MŠMT pro 

vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, 



 
 

 

 

Cena Josefa Hlávky 2019 pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých 

škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR a Cenu Arnošta z Pardubic pro 

vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK. 

3. Ve čtvrtek 26. 4. byla na zasedání AS FHS zvolena současná děkanka Ing. arch. Mgr. Marie 

Pětová, Ph.D., kandidátkou na funkci děkanky pro druhé volební období. 

4. Ve čtvrtek 26. 4. se uskutečnilo jednání VR UK. Kromě jiného byla na jednání schválena 

žádost o udělení akreditace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Sociální a kulturní antropologie. Schválený materiál bude ještě zaslán k posouzení NAÚ. 

Platnost akreditace je navržena na maximální možnou dobu deseti let. Další bod jednání, který 

se týkal FHS, bylo řízení ke jmenování profesorem v oboru Filosofie. Novým profesorem bude 

jmenován Karla Novotného. 

5. Výjezdní zasedání kolegia děkana se uskuteční od pátku 21. 6. do soboty 22. 6. Přijímací 

řízení do bakalářského studia se uskuteční v sobotu 18. 5. v KCP. 

 

  

 

                                    

Zapsal: Karel Strnad 


