
 
 

 

 

Praha 5. 11. 2019 

č. j.: UKFHS/315526/2019 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 5. 11. 2019 

 

Přítomni: Dr. Pětová, prof. Sokol, Dr. Jeníčková, Dr. Marek, doc. Benyovszky, Dr. Holeček,  

                   Dr. Zika, Bc. Šínová, Dr. Vrabec, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad        

Omluveni: doc. Holmerová, doc. Pinc, doc. Seidlová Málková  

 

Body: 

1. RKR (počty zapsaných studentů, GDPR, stavba) 

2. Rezignace na členství v Radě pro vnitřní hodnocení UK 

3. Reorganizace  

4. Hodnocení doktorských studijních programů 

5. Různé: DSP Aplikovaná etika 

 

1. K 23. 10. byli na celé UK nově zapsáni 13 842 studující (105 % proti zapsaným loni), z toho 

na FHS 1 163 (107 %).  

Univerzita musí reagovat na některé podněty související s GDPR. Do 1. 12. budou provedeny 

úpravy v SIS, v oblasti ochrany osobních údajů bude zavedeno povinné školení pro všechny 

zaměstnance UK. Školení bude probíhat formou e-learningu, na jehož konci bude třeba 

absolvovat on-line test.  

Rektor informoval členy rozšířeného kolegia o tom, že FHS schází k dofinancování přestavby 

cca 85 mil. Kč. Současně zdůraznil, že vzhledem k řádnému čerpání státní dotace uvolněné na 

přestavbu bývalé menzy Koleje 17. listopadu, je nezbytné fakultě v rámci UK poskytnout 

půjčku. Tato půjčka má být fakultou v krátké době v plné výši splacena. V této souvislosti 

připravil AS UK návrh úsporných opatření na FHS a splátkový kalendář. 

2. Doc. Benyovszky zaslal rektorovi rezignační dopis na své členství v Radě pro vnitřní 

hodnocení UK. Současně za sebe jako nového člena navrhl doc. Češku.  



 
 

 

 

3. V pondělí 11. listopadu bude zveřejněna první pracovní verze návrhu organizačních změn 

na fakultě. Tento materiál je určen k připomínkovému řízení všem akademickým 

pracovníkům, kteří o to projeví zájem. 

4. Proděkanka pro doktorské studium vypracovala pro potřeby RUK každoroční hodnocení 

doktorských studijních programů. Ve všech DSP bylo celkem hodnoceno 226 doktorandů. 

Hodnocení A – 145 (64 %), B – 65 (29 %), C – 16 (7 %). 

5. Vzhledem k tomu, že garantka DSP Aplikovaná etika prof. Haškovcová ukončí k poslednímu 

dubnu 2020 svůj pracovní poměr a nového garanta fakulta v tuto chvíli nemá, nebude  

v akademickém roce 2020/2021 vypsáno pro tento studijní obor přijímací řízení. 

 

                               

Zapsal: Karel Strnad  


