
Zápis z kolegia děkana ze dne 13. 2. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, doc. Benyovszky, Mgr. Svoboda, doc. Pinc, Dr. Zika,  

                Dr. Hanyš, Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad 

                 

Omluveni: prof. Sokol, doc. Skovajsa, Mgr. Tuček 

 

Body: 

1. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2019 

2. AS FHS 

3. Stipendijní řád UK 

4. Doktorské studium 

5. Překryvy studijních programů 

6. Různé: RKR, inaugurace rektora  

            

  

1. V loňském roce vyvolala 1. LF diskusi o nutnosti podstatných změn při rozdělování 

příspěvků a dotací na UK. Rektorát následně vypracoval návrh Principů rozdělování příspěvků 

a dotací na UK v roce 2019, který byl děkanům fakult zaslán k připomínkám. Rektor požádal 

děkany, aby připomínky k návrhu zaslali na rektorovu adresu do pátku 16. 2. Univerzitní návrh 

se nijak podstatně neliší od stávajících principů. Děkanka zašle připomínky jen k některým 

dílčím změnám, jakými jsou např. navrhované navýšení rozpočtu v oblasti UNCE, Primus a 

Donatio a tvorba zdrojů pro doktorandská stipendia v cizojazyčných studijních programech.  

2. Ve čtvrtek 8. 2. zasedal AS FHS poprvé v novém složení. Předsedou zůstává M. Hanyš, 

místopředsedkyněmi byly zvoleny M. Pražáková Seligová (vyučující) a M. Voldřichová 

(studentka), členové viz zápis 12. 12. 2017. Předložené akreditační návrhy studijních programů 

projednal AS bez připomínek. 

3. MŠMT zvyšuje doktorandské stipendium ze současných 7 500 Kč na 11 500 Kč. Na základě 

tohoto rozhodnutí dojde ke změně Stipendijního řádu UK. O konkrétní podobě změny se začíná 

na UK jednat. 

4. Fakulta v doktorském studiu aktuálně vyplácí 152 stipendia, z toho na 27 stipendií MŠMT 

neposílá finanční prostředky, z nich jsou 2/3 stipendia doktorandů v cizojazyčných studijních 

programech a 1/3 jsou stipendia vyplácená v česky vyučovaných studijních programech, tedy 

českým studentů, kterým MŠMT stipendium nepřiznává, ale univerzita ano (viz zápisy 26. 6. 

2017 a 14. 11. 2017). Fakulta bude usilovat, aby byly tyto skutečnosti zohledněny v chystané 

změně Stipendijního řádu UK. 

5. V pondělí 26. 2. budou děkani jednat s prorektorkou Wildovou o možných překryvech mezi 

fakultami při plánovaných akreditacích studijních programů. 

6. V pondělí 26. 2. od 10 hodin se uskuteční jednání rozšířeného kolegia rektora. Ve středu  

7. 3. proběhne ve Velké aule Karolina inaugurace rektora pro jeho druhé funkční období. Za 

fakultu se shromáždění zúčastní děkanka a dva proděkani.  

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad       

 

 

 

                           Praha 13. 2. 2018 


