
Zápis z kolegia děkana ze dne 5. 6. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Skovajsa, doc. Benyovszky, doc. Pinc, Dr. Zika, prof. Sokol,  

    Mgr. Svoboda, doc. Holmerová, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad     

Omluven: Dr. Hanyš 

 

Body: 

1. RKR (SIS, smlouva s AV ČR, IRP) 

2. Jednání AS FHS (rozpočet, převod mezi fondy) 

3. Přijímací řízení 

4. HR Award 

5. Termíny pro podávání grantů 

6. Různé: kolegium děkana 

            

1. V pondělí 4. 6. se uskutečnilo jednání rozšířeného kolegia rektora. Kromě jiného zaznělo, že 

se i nadále budou na rektorátu konat pracovní schůzky k dalšímu rozvoji SIS. Tato setkání 

organizuje ÚVT a účastní se jich zástupci fakult a dalších součástí. 

V pondělí 28. 5. byla v Karolinu podepsána vzájemná dohoda o doktorských studijních 

programech mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Takto realizované studijní 

programy je však třeba teprve akreditovat, přičemž v případě odstoupení jedné ze smluvních 

stran pozbývá akreditace platnosti. Smlouva nijak neupravuje způsob vykazování odborných 

publikací. 

IRP (institucionální rozvojové programy), které byly na roky 2016 – 2018 koncipovány jako 

tříleté, budou na roky 2019 – 2020 vyhlášeny jako dvouleté. 

2. Ve čtvrtek 31. 5. AS FHS UK na svém jednání kromě jiného projednal a schválil děkankou 

předložený rozpočet na rok 2018. Senát také schválil návrh děkanky na převod finančních 

prostředků z FPP (fond provozních prostředků do FRIM (fond rozvoje investičního majetku), 

a to ve výši 51 228 010 Kč. Bližší informace jsou zachyceny v zápisu z jednání AS FHS UK. 

3. Dnes se uskuteční náhradní přijímací řízení do bakalářského studia. Celý tento týden 

probíhají přijímací pohovory do všech deseti doktorských studijních programů, které se na 

fakultě realizují. Zatím tedy nejsou k dispozici konečná čísla, ale celkový počet přijatých 

studentů by měl dosáhnout cca 95 % loňského stavu. Fakulta by se tak měla udržet v hranici 

deseti procentního poklesu, kdy nedochází ke krácení příspěvku na vzdělávací činnost. 

4. Proděkan pro rozvoj Mgr. Tuček předložil kolegiu děkana k připomínkám dokument, v němž 

má fakulta blíže rozvést problematiku alespoň tří principům, ke kterým se univerzita přihlásila 

přijetím Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání 

výzkumných pracovníků. V materiálu připraveném proděkanem pro rozvoj se fakulta blíže 

věnuje těmto oblastem: Dissemination, exploitation of results  – šíření a využívání výsledků a 

Public engagement – veřejný závazek; Evaluation/ appraisal systems – systém hodnocení; 

Teaching – výuka. Dokument, který se stane součástí podkladů pro vytvoření akčního plánu 

UK (viz zápis 12. 5. – 13. 5.), musí být na RUK zaslán do pátku 15. 6. 

5. Grantové agentury stanovily následující termíny pro odevzdání projektů do soutěží 

(v závorkách jsou uvedeny termíny odevzdání projektů na oddělení vědy): TA ČR - ÉTA – 21. 

6. 2018 (10. 6.), GA ČR - EXPRO – 28. 6. 2018 (17. 6.), AZV ČR - VES 2019 – 29. 6. 2018 

(nestanoven). 

6. Do konce června se uskuteční ještě jedno zasedání kolegia děkana. Termín bude upřesněn 

s dostatečným předstihem. 

 

Zapsal: Karel Strnad       

                           Praha 5. 6. 2018 


